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 چکیده

خالقیت در ها و عوامل مطالعه زمینههدف این پژوهش  هدف:ا

 وش:ربود.  روستایی استان کردستان طقاتدریس معلمان خالق در من

در این پژوهش از رویکرد کیفی، استراتژی پدیدارشناسی توصیفی 

نفر از معلمان شاغل  8شامل  استفاده شده است. مشارکت کنندگان

به تدریس در مدارس ابتدایی و متوسطه مناطق روستایی بودند که به 

 داشتن عملکرد و نتایج کاری براساس سه معیارصورت هدفمند و 

 در الگوهای برتر تدریس، کسب مقام درخشان)کارنامه آموزشی موفق(

جه به ای و کسب عنوان معلم خالق با توو احراز شایستگی حرفه

 .، انتخاب گردیدندمدیر مدرسه، همکاران و دانش آموزانارزیابی 

ها و عوامل مؤثر بر خالقیت معلمان مورد جهت شناسایی زمینه

مطالعه، از مصاحبه نیمه ساختمند بهره گرفته شد و برای تحلیل 

ا هها، همزمان با انجام مصاحبهها نیز با عنایت نظری بودن نمونهیافته

 کالیزی انجام فسیر آنها با پیروی از مراحل تحلیل دادهتحلیل و ت

نتایج پژوهش حاکی از آن بود که خالقیت در تدریس  نتایج: گرفت.

از عوامل مشتمل بر سه دسته توان متأثر از را می معلمان روستایی

عوامل فردی) تجربه و تحصیالت، عالقه و انگیزه، وجدان کاری( عوامل 

 هایهای فرهنگی مناطق مختلف، محدویتوت) توجه به تفافرهنگی

فرهنگی مناطق محروم( و عوامل اداری )ساختار، مدیر مدرسه و 

 دانست.همکاران( 

خالقیت، معلمان خالق، تدریس خالق، روش :  کلمات کلیدی

 تدریس، مناطق روستایی.
 

 

Abstract  

 

Aims: the purpose of this paper is to study the 

nature and grounds of creativity in the teaching of 

creative teachers in Kurdistan rural areas.  

Methods: As a qualitative research, the 

descriptive phenomenological strategy was 

applied. Participants include eight teachers 

working in rural areas and they are targeted based 

on three criteria: having brilliant performance and 

achievement (successful educational career), 

being awarded in National Excellent Teaching 

Festival, and qualifying as a “Creative Teacher” 

according to the assessment of the school 

principal, colleagues and students. A Semi-

structured interview was used to identify the 

context and factors affecting the creativity of 

teachers. Data was analyzed based on the 

Colaizzi's method of data analysis. 

 Conclusion: The research finding indicate that 

creativity in the teaching of rural teachers could be 

influenced by three main factors including 

individual factors (experience and education, 

interest and motivation, conscientiousness), 

cultural factors (considering cultural differences in 

different regions, cultural limitations of less 

developed areas), and administrative factors 

(structure, school principal and colleagues). 

 

Keywords: Creativity, Creative Teachers, 

Creative Teaching, Teaching Methods, Rural 

Areas. 
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 مقدمه

 ای وهای اثرگذار همواره بستر مهمی برای بروز و ظهور خالقیت حرفهاز حرفه تدریس به عنوان یکی

تدریس خالقیت در فردی معلمان، دبیران و مدرساااان عالقمند و باانگیزه بوده و هسااات. بی تردید 

تواند به منزله یک پیشاران بسیار اثرگذار در نیل به اهداف  میکننده بویژه در شارای  بسایار محدود  

های ها و شااایسااتگیدر کنار سااایر صااالحیتاین قابلیت  رواین یادگیری عمل نماید. از آموزشاای و

به باور  (.Henriksen and Mishra, 2013)تلقی می گردد ای حرفهدر موفقیت  یکلیدی، عامل مهم

جامعه مبتنی بر یک نوآوری و خالقیت از جمله شایستگیهای بسیار مهم در  (Scott, 2015)اساکات  

اسات. با این وصاف، ساؤاس اسااسای این است که آیا معلمان ما از شجاعت کافی برای نادیده       دانایی

تأمل و تفکر عمیقتر و به گرفتن سااایکال روتین آموزش برخوردارناد و می توانناد دانش آموزان را     

در شرای  نوین اقتصادی، نوآوری در  ی نیست کهخالقه نسبت به مسائل جهت دهند یا خیر؟ تردید

به هرحاس  (.Sawyer, 2006)افزایانه تیمهای پیشرو از نیروهای خالق حاصل می گردد تالش همپرتو 

خالقیت پدیده ای عمیقاً اجتماعی اسااات و عمده ترین ایده های خالقه از طریق حلقه های خالقه و 

مبتنی بر همکااری پدید می آید. با این حاس تعداد کمی از مدارس هساااتند که به دانش آموزان یاد  

اعتقاد  (McLoughlin and Lee, 2008)دهناد تا به خلق ایده و دانش برردازند. مک لولین و لی  می

دارناد کاه هادف غایی آموزش و یادگیری برانگیختن پتانسااایلهای یادگیرندکان برای خلق و تولید    

ها، مفاهیم و دانش اسات. برای نیل به این مقصاود مزم است معلمان مجموعه تجارب یادگیری   ایده

(. Robinson, 2006) ددآموزان شکوفا گرداری را تدارک ببینند که از طریق آنها خالقیت دانشمعنی

توانند با تشاویق، شناسایی و تقویت خالقیت یادگیرندگان، نقش مهمی ایفا   در این میان معلمان می

  (.Saavedra  and  Opfer,  2012,  p.  17)نمایند 

بر نقش و کارکرد منفی مدارس و مربیان در کاهش قدرت که علیرغم وجود انتقاداتی  به هر حاس 

اما هنوز از نظر بسیاری از صاحبنظران تعلیم و  (،Gibson, 2010) وجود دارد آموزانخالقیت دانش 

های آموزش نوین و مبتنی بر تفکر خالق از ضروریات و از تدریس خالق و بکارگیری روشتربیت 

از (. Mohebi et al., 2013) های آموزشی هر کشوری محسوب می شود ترین ملزومات نظاماساسی

 و آموزش در خالقیت (Ismail, Desa, & Balakrishnan, 2018) اسماعیل و همکارانشاینرو باور 

 نقر در رشد و بقا برای را ما آینده های نسل که استاساسی زندگی  مهارت پرورش همانند سواد یک

ر عنصبه ارتقای بایست های آموزشی معلمان میبرای نیل به این منظور در طراحی .سازدمهیا می21

 ,Cenberci)برجی از نظر جان. به طور ویژه توجه گرددآموزان خالفیت هم در معلمان و هم در دانش

مهمترین موضوع سیستم آموزشی امروز، استفاده از خالقیت است. به همین سبب رشد  ( 2018

 هستندکسانی  خالق معلمان بایست از زمان تولد آنها مورد حمایت قرار گیرد.خالقیت در افراد می

ن آ که خالق تبحر دارند تفکر هم در فرایندهای برخوردارند و خالق شخصیتی های ویژگی هم از که
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 ندگیرآموزان بهره می دانش انگیزه در ایجاد و یادگیری افزایش برای طراحی راهبردهای آموزشی برای

(Palaniappan, 2009.)  حرکت کرده و بسیار افرادی هستند که فراتر از مرزهای تعیین شده  اینها

معلمان خالق هم در فرایند برنامه  (.Rinkevich, 2011) خرندپذیرند و خطرات را به جان میریسک

ریزی و هم در تدریس خود به رواب  بالقوه روانی بین تخیل و تجربه شخصی / حرفه ای تأکید می 

و  توسعه ایده های تخیلی کنند و ارزش زیادی برای کنجکاوی و ریسک پذیری، مالکیت و استقالس و

 اسنل موریس، (.Cremin and  Oliver,  2017)آمورانشان قائل هستند غیر معموس در خود و در دانش

 تخیلی های روش از خالق معلم یک که گرفتند نتیجه نیز  (Morris, Snell, & Wright, 2006)رایت و

کرد. ریان و همکارانش  خواهند استفاده موثرتر ساختن یادگیری و انگیز هیجان جذاب، جالب، برای

شده و برانگیختن و فعالیت تخیلی های سازماندهی، فعالیتگرم و صمیمی همراه با درک و فهم ارتباط

از نظر (. Cited from Ghasemifard et al, 2017)و خالق می دانند  را از نشانه های تدریس مؤثر

 بود. خالق نخواهد ، اثربخش بدون تعامل و ارتباطتدریس نیز  (Anggeraini, 2018) آنگراینی

رود در امر آموزش در یک نظام اقتصادی مبتنی بر دانش و نوآوری از مدارس انتظار میاز طرف دیگر 

ها و اطالعات غیر ضروری و کم اهمیت، بر فهم عمیق به جای تأکید بر تسل  دانش آموزان در مهارت

سبک تدریس و رویه آموزش معلمان در تحوس که مستلزم ایجاد  نمایندتر آنها از مطالب درسی تاکید 

دگیری یا-این انتظار که معلمان نیز باید از رویکردهای خالقه در فرایندهای یاددهیاست. بر این اساس 

های سدر کال آموزشیروتین های فعالیتاستمرار اگر  بنابراینیابد.  بهره بگیرند، وجاهت و اعتبار می

نفعاس دانش آموزان در این فرایند دور از انتظار نبوده و در نتیجه رشد و پیشرفت معلم و دانش درس، ا

جان  (.Reilly, Lilly, Bramwell, and Kronish, 2011)گردد آموزان در فرآیند یادگیری متوقف می

ی تدریس ویادگیر بعد ترینمهمو هنر خالقیت اولین شاید بر این باور بود که  (Dewey, 1916) دیویی

در آموزش پرورش فعاس، نقش معلم تشنه کننده است نه سیراب کننده. معلم خالق، ذهن دانش  .باشد

کند تا خود فرد از طریق قانون و اصل آموز را از تعادس و سکون و رضایت از وضع موجود خارج می

به نظر  (.Karimi, 1991 cited from Samkhanian, 2005: 381)تعادس جویی به تعادس دست یابد 

خالق افرادی با سواد، ان معلم( Reilly, Lilly, Bramwell, and Kronish, 2011) ریلی و همکارانش

ویژگی قابل انتظار از چنین معلمانی، . پرانرژی با یک شیوه حمایت گرانه، روشن و بارز هستند

ساده سازی زندگی کالس و  پیچیدگی و تنوع تدریس آنان است. آنها از امور معمولی زیادی برای

کنند. در خالس زمان آموزش، تمایل دارند تا کنترس کالس را از حفظ وقت برای یادگیری استفاده می

های تکوینی از یادگیری دانش های حاصل ارزیابیخودشان به دانش آموز انتقاس دهند. با دریافت داده

برای یادگیری دانش آموزان خود زمینه دهند. آموزان، روش و متدلوژی آموزش خود را تغییر می

های جایگزینی را جهت ادراک وسیعی از قبیل تکرار و تمرین، ارائه مثالها، ارائه عالئم اضافی و روش

کنند. در واقع معلمان خالق کسانی هستند که شایستگی دارند و در مسایل موضوع محور فراهم می
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ته پیشرفهای زاعی و ادراکی استدمس نمایند، از مهارتکوشند، قادرند که بطور انتتداوم رشد خود می

 Glathorn and)و در رابطه با نقش خود بعنوان معلم انگیزه بامیی دارند  گیرندمیبهرهتدریس در 

Fox, 2003 .) 

 یناز ابعاد مختلف مورد توجه محققان ا« معلمان خالق»و  «یسدر تدر یتخالق» یرنظ هایی سوژه

 ناج. ی شوداشاره م ،آنها با موضوع مطالعه حاضر ترین از مرتب  یحوزه قرار گرفته است که به پاره ا

 به اهمیت یاضیاتر یندهمعلمان آ یانبه تفکر خالق در م یشگرا یابیدر ارز (Cenberci, 2018) یجبر

 سیتدر یروشها، ضرورت اصالح توسعه سطوح تفکر خالق معلمان یمناسب برا ییطمح فراهم کردن

 ،خالق رکتف یتاهم با یندهمعلمان آآشنا ساختن  ،تفکر خالق دانش آموزان یشبر گرامعلمان و تأکید 

 ییهارصتو توسعه ف یبرنامه درس حوریتمکاهش برای کسب مهارت در تفکر خالق و  به آنان کمک

 ,Goss, Sonnemann, and Griffiths) یفیتس. گاس، سونمان و گرکنداشاره میآنها  کردنفکربرای 

که معلمان خالق همواره با فراهم کردن فضا و بستر مناسب تالش  یافتنددر پژوهش خود در (2017

از دانش آموزان،  ارتباط و تعامل خود را با دانش  خودسطح انتظارات  یشکه عالوه بر افزا کنندیم

 کیسو توان ر یشترمشارکت ب برای را وزانآماثربخش، دانش هاییهرو یجادآموزان گسترش داده و با ا

علمان خالق، م یآموزش هاییو استراتژ یرکه با تداب یبه چالش بکشند. به باور آنها هنگام یشترب ییجو

 تریششوند، ب یشده و مشارکت داده م یربه صورت هدفمند درگ یآموزش یهایتدانش آموزان در فعال

و همکارانش  یارتباط چ ین. در همگرددیفراتر از انتظار محقق م یو اهداف آموزش آموزندیم یقترو عم

(Chee, Yahaya, Ibrahim, and Hasan, 2016) و  یمعلمان خالق مالز یاندر مطالعه ارتباط م یزن

از  گیریآن را با بهره توانیاست که م ایدیدهخالق پ یسکه تدر یافتنددر یسآنها در تدر یتخالف

( Lapeniene and Dumciene, 2014) یینو دومس ینیین. مپیدمتنوع، بهبود بخش یتوسعه ا هایبرنامه

 جهیمعلمان و عوامل مؤثر بر آن نت یتقدر خصوص مفهوم خال یتوانیاییمعلم ل 261 یدگاهدر مطالعه د

هدف  یساز یدرون یزهخالقانه، انگ یخودکارآمد نچو یمعلمان متأثر از عوامل یتگرفتند که خالق

 است.  حمایتگرا یاجتماع و بستراحساسات مثبت  ،یکو پداگوژ یعمل آموزش یبرا

 یشدر مورد افزا کنگیه معلمان هنگیدگاد یلدر تحلChan and Yuen, (2014 )) یونچان و ل   

د که هم عوامل دننشان دا یسخالقه در تدر یو بازدارنده از انجام رفتارها یشرانعوامل پ یت،خالق

 طییآنان و هم عوامل مح یرفتار آموزش ینگرش و هدفمند یزه،معلمان، انگ یتمشتمل بر شخص یفرد

خالق به شمار  یسمعلم از عوامل و موانع تدر یانآن و همکاران و اطراف ی مشتمل بر مدرسه و مح

معلم خالق یتیشخص هاییژگیو یدر بررس یزن (Cheung and Leung, 2014) . چونگ و لئونگآیندیم

و تحوس  رییخالق خواهان تغ ینمعلم یی،بام، نوگرا یزهصداقت، انگ رفتاری،که عالوه بر خوش دنیافتدر

 هاییطهو ورود به ح یراصلیاز مس دنبام از منحرف ش جویییسکو کسب تجارب نو هستند و با ر

 یلدر تحل( Henriksen and Mishra, 2013) یشراو م یکسنندارند. هنر ییترس و ابا یچناشناخته ه
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ارتباط دادن  یس،به تدر یعالقمند، 2212تا 2222 یسالها یندر ب یمل یزهمعلمان برنده جادیدگاه 

به  را خالق هایمجموعه ذهن یجادمشترک و ا هایارزش ی،فکر یسکر ی،واقع یاییبا دن یستدر

 قدم وهمکارانش یش. پکردند ییآموزش خالق شناسا ییراهنما یبرا کلیدی روش پنچعنوان 

(Pishghadam, Ghorbani Nejad and Shayesteh, 2012 )یتو موفق یتخالق ینارتباط ب یلدرتحل 

 Morais and) یدوو آزو مورایس. اندگزارش کردهرا  یردو متغ ینا ینب یقو ایوجود رابطه ،معلمان

Azevedo, 2011) آنها از  یمعلم در مدارس پرتغاس نسبت به تلق 576و ادراک  یدگاهدر مطالعه د

معلم در کالس، استقالس عمل در  یاقمعلم اساساً با اشت یتکه خالق یافتندعلم خالق، درمدانش آموز 

 دهآیاو مرتب  است. جبل یعلم ییمعلم با دانش آموزان و توانا یو فرد یکدانش آموزان، ارتباط نزد

خالق بر  یستدر هایروش یریبکارگ یرتأث یابیدر ارز( Jebeliadeh and Sobhani, 2012) یو سبحان

رشد  یزانبه معلمان در م یتکه آموزش خالق یافتنددر ییچهارم ابتدا یهپا آموزاندانش یتخالق

 ,Horng, Hong, Chanlin, Chang, and Chu) .  هورن و همکارانشتأثیر دارد آموزاندانش یتخالف

مورد  یاثربخش آموزش یها یاستراتژ ییخالق و شناسا یسعوامل موثر بر تدر یبررس در (2005

 یافتندرد یکرارچه یها یتفعال یادگیری ینهدر زم یزهاستفاده توس  توس  سه نفر از معلمان برنده جا

مناسب  باورهای ،تجارب مربوط به رشد و آموزش ،یعوامل خانوادگ ،معلم یتیشخص یها یژگیکه و

 . باشندیسازمان مدرسه از عوامل مؤثر بر آموزش خالقانه معلمان م یادار یها-و جنبه یسدر امر تدر

چند زبانه و چند  یرانهنگام تعامل معلمان با فراگ(  Rejskind, 2000) یجسکایندمطالعه ر یهپا بر

در  یبایستیم ی،مختلف آموزش یازهاین یو دارا  یاجتماع یمتفاوت اقتصاد یها یشینهبا پ یفرهنگ

علل نامناسب  یابییشهدر ر( Kiamanesh, 1998) یامنشک یندانش و عمل خود خالق باشند. همچن

هم عامل م یکمعلمان به عنوان  یساز روش تدر یرانی،دانش آموزان ا یلیبودن عملکرد تحص یفو ضع

 مانمعل یسخالقه و نوآورانه در روش تدر یمطالعه نشان داد که نبود جنبه ها ینا یج. نتاکندیم یاد

نها از علل آ یسداشتن تدر یفیجنبه توص و یستدر یاستفاده آنها از کتاب به عنوان محور اصل ،یرانیا

 . باشندیم یضعف عملکرد ینا

های انجام شده، معلمان موفق روستایی عالوه براینکه افراد اثربخشی هستند، افراد با توجه به پژوهش

های تدریس خاصاای ها و شاایوههسااتند که متناسااب با موقعیت و امکانات محی ، از تکنیکخالقی 

های آموزشاای آنها را های خالقه امکان اثربخشاای فعالیتگیری از چنین رویهکنند. بهرهاسااتفاده می

های آموزشاای آنها به بهبود دیگر شااناسااایی این معلمان و اطالع از نوآوری ف از طر کند.فراهم می

وه تادریس معلماان کم تجرباه و منفعال و همچنین به بهبود برنامه آموزش معلمان در مراکز     شااای

تر از دسااتاوردهای برداری گسااتردهکند. از اینرو برای فراهم کردن امکان بهرهدانشااگاهی کمک می

آموزشاای و رویه های خالقه این گروه از معلمان و ایجاد بسااتر مناسااب برای انتقاس و تعمیم تجارب 

های مؤثر بر خالقیت تدریس معلمان ارزنده آنان به دیگر معلمان، شاااناساااایی علل و عوامل و زمینه
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مطالعه حاضر با هدف پاسخگویی به این سؤاس اساسی . بنابراین خالق از اهمیت بامیی برخوردار است

لیل ها وعوامل ایجاد خالقیت در تدریس معلمان خالق روسااتایی چیسااتند؟ در صاادد تح  که زمینه

تجارب زیساته معلمان خالق روساتایی و ارائه الگویی اسات که بر اساس آن بتوان ضمن انتقاس این    

های آموزشی را در نظام آموزشی کشور تقویت کرد. بی تردید  تجارب به سایر معلمان، زمینه خالقیت

این گروه از  تر از دسااتاوردهای آموزشاای و رویه های خالقهبرداری گسااتردهفراهم کردن امکان بهره

معلماان و ایجااد بساااتر مناساااب برای انتقاس و تعمیم تجارب ارزنده آنان به دیگر معلمان، نیازمند   

که های مؤثر بر خالقیت تدریس معلمان خالق اساااتد پدیده ایشاااناساااایی علل و عوامل و زمینه

 تاکنون در نظام آموزشی ما بدان توجه نشده و مورد غفلت واقع گردیده است. 

 

 روش شناسی:

در پژوهش حاضار از رویکردکیفی و راهبرد پدیدارشناسی توصیفی استفاده شده است که در آن  

هاای کالمی باا مطالعه عمیق دیدگاه و تجارب زیساااته   در درجاه اوس از طریق گردآوری داده  دانش

 تحلیلای اسااتقرایی و به شاایوه ،هاکنندگان در تحقیق فراهم و ساارس با عرضااه این دادهمشااارکت

  .(Gall et al, 1996)شوند می

 Danaeeifard)انتخاب مشااارکت کنندگان در مطالعات پدیدار شااناسااانه، هدفمند اساات از آنجا که 

and Kazemi, 2011: 140) ، ای در خصوص پدیده شاوند که دارای تجارب ارزنده افرادی باید انتخاب

این پژوهش، معلمان خالق مناطق روسااتایی مورد نظر بوده باشااند. بر همین مشااارکت کنندگان در 

اساتان کردساتان )منطقه آموزشی موچش( هستند که براساس سه معیار زیر توس  اداره آموزش و   

 بودند: عنوان معلمان خالق شناسایی شدهپرورش منطقه مذکور به 

 اند.  اومً: دارای نتایج و دستاورد آموزشی درخشان )کارنامه آموزشی موفق( بوده

 اند.  های برتر تدریس در استان، مقام و رتبه بام  کسب کردهثانیاً: در جشنواره الگو

های چندگانه از دیدگاه مدیران مدارس، همکاران آموزشی و دانش آموزان آنها به ثالثاً: بر پایه ارزیابی

 اند.  عنوان فرد خالق شناخته شد

رش و براسااااس معیارهای مذکور اساااامی و براین اسااااس محقق باا مراجعه به اداره آموزش و پرو 

های جمعیت شناختی آنها نفر از معلمان خالق را دریافت کرد که مشخصات و ویژگی 8مشاخصاات   

ارائه شااده اساات. جهت احصااا  و اطالع از دیدگاهها و تجارب مشااارکت کنندگان نیز از  1در جدوس 

 مصاحبه عمیق استفاده شد.



 8931 7 تابستان، دومسال هفتم، شمارة                                               فصلنامه تدریس پژوهی                         

 

 ر پژوهش: مشخصات مشارکت کنندگان د1جدوس
 رشته تدریس سنوات خدمت تحصیالت سن جنسیت ردیف

 آموزش ابتدایی 15 کارشناسی ارشد 32 زن 1

 علوم زیست 12 ارشدکارشناسی 38 زن 2

 دبیر شیمی 9 کارشناسی ارشد 27 زن 3

 دبیر جغرافیا 6 کارشناسی 25 زن 1

 علوم اجتماعی 12 کارشناسی ارشد 31 مرد 5

 آموزش ابتدایی 8 کارشناسی 27 مرد 6

 ریاضی 7 کارشناسی ارشد 29 مرد 7

 دبیر ادبیات 1 کارشناسی 21 مرد 8

 

( استفاده شد که 1978ها در این پژوهش نیز از روش تحلیل کالیزی )جهت تجزیه و تحلیل داده

 دارای مراحل زیر است:

ضب  شده شرکت کنندگان های میدانی، ابتدا بیانات داریبر.در پایان هر مصاحبه و ثبت یادداشت 1

شان کلمه به کلمه روی کاغذ آورده و جهت درک احساس و تجارب مکرراً گوش داد شاده و اظهارات 

 کنندگان چند بار مطالعه شد.شرکت

های شاارکت کنندگان، زیر اطالعات با معنی، بیانات مرتب  با پدیده . پس از مطالعه همه توصاایف2

 طریق جمالت مهم مشخص شدند.مورد بحث، خ  کشیده شد و به این 

بعد از مشاخص کردن عبارات مهم هر مصاحبه، سعی شد تا از هر عبارات یک   1. اساتخراج مفاهیم 3

مفهوم که بیانگر معنی و قسمت اساسی تفکر فرد بود استخراج گردد. البته پس از کسب این مفاهیم 

تدوین شاده، ساعی کردیم تا مرتب  بودن معنی تدوین شده با جمالت اصلی و اولیه را مورد بررسی   

 آنها اطمینان حاصل کنیم. حت ارتباط بینقرار دهیم و از ص

. بعد از استخراج مفاهیم، پژوهشگران مفاهیم تدوین شده را به دقت مطالعه نموده و براساس تشابه 1

های موضوعی از مفاهیم تدوین شده، تشکیل مفاهیم آنها را دساته بندی کردند که بر پایه آنهادساته  

ای هلعه، نتایج بدست آمده به هم پیوند داده شدند و دستهشد. برای توصیف جامع از پدیده مورد مطا

 آمدند.  کلیتری از مفاهیم به وجود 

 . از پدیده مورد مطالعه) تا حد امکان با بیانی واضح و بدون ابهام( توصیف نسبتاً جامعی ارائه شد.6

                                                           
1.Formulated meanings 
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، ها به آنانیافتهکنندگان وانعکاس ها با مراجعه مجدد به هر یک از مشااارکت. اعتبار بخشاای یافته7

های طالع از نحوه تحلیل و جمع بندی دیدگاهکت کنندگان در مطالعه حاضر ضمن اشد. مشار انجام

ری و ن صااحه گذاشااتند.  به عالوه جهت اسااتحکام تحقیق از دو معیار اطمینان پذیآخود مجدداً بر 

 باور پذیری نیز استفاده شد.

 

 یافته های تحقیق:

ها با مشارکت کنندگان براساس سؤاس اصلی پژوهش، به شکلی استقرایی و نتایج حاصال از مصااحبه  

یک نمونه از نحوه تحلیل و کدگذاری  2بر پاایاه مادس تحلیلی کالیزی تحلیال گردید که در جدوس     

هایی که مصاحبه کنندگان به سؤاس  ها نشاان داده شده است. بر این اساس مجموعه پاس  مصااحبه 

ی کلی عوامل فردی، فرهنگی، اداری مؤثر بر خالقیت تقساایم مصاااحبه داده بودند، در  سااه دسااته 

 شدند که ذیالً با شواهد مثالی از دیدگاه مشارکت کنندگان در پژوهش مستند گردیده است. 

 

 : نمونه کدگذاری مصاحبه ها2جدوس 

 یکد انتخاب کد محوری کدباز  

سااااز خالقیت بنده، سااااده نمودن از عوامل زمینه"
آموزان روستایی محتوا متناساب با سطح درک دانش 

آموزان سااس سوم دبیرستان در درک  . مثالً دانشبود
تجسمی رابطه فیثاغورث ضعیف بودند. بنابراین برای 
درک شاهودی آن سه قاب شبیه مستطیل در مثلث  

سه را به هم وصل  قائم الزاویه با شایشه ساختم و هر 
کردم. در مربع روی وتر مایع ریختم وقتی مایع درون 
مربع روی وتر در دو مربع دیگه ریخته شااد هر دو را 
پر کرد، باه همین دلیال گفتم رابطاه فیثاغورث می    
گوید: مربعی که روی وتر است مساوی دو مربع دیگه 

. با این کار دانش آموزان به راحتی قائم الزاویه اسااات
 "ه فیثاغورث را درک کردند.رابط

 

تجربه و تحصیالت 

 معلمان

  

 ساده سازی محتوا

 

 تسل  بر محتوا  

 عوامل فردی
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 عوامل فردی .1

های کساب شاده در خصوص عوامل فردی مؤثر بر خالقیت معلمان ابتدا براساس تشابه معنایی   یافته

وجدان کاری دسااته بندی و در سااه مقوله الف( تجربه و تحصاایالت فردی، ب( عالقه و انگیزه و ج( 

 سرس این سه مفهوم نیز در یک دسته کلی تری تحت عنوان عوامل فردی طبقه شدند.

 الف:  تجربه و تحصیالت معلمان

تجرباه کاافی آموزشااای و تحصااایالت مرتب  معلماان از جملاه پاارامترهایی هساااتند که به زعم       

ت آموزشی معلمان آنهم در شرای  کنندگان در این پژوهش کیفی می توانند در رشد خالقیمشارکت

بسیار محدود کننده آموزشی در مناطق دور افتاده نقش مهمی ایفا نمایند. دیدگاه مشارکت کنندگان 

 در ارتباط با این مؤلفه ها و ابعاد جانبی آن قابل تأمل است.

درک و سااده سازی آن متناسب با سطح  تسلل  بر محتوا   در تاثیر عوامل فردی بر 1معلم شاماره  

 کند.دانش آموزان تاکید می

ساااز خالقیت بنده، ساااده نمودن محتوا متناسااب با سااطح درک    از عوامل زمینه"
آموزان سااس سوم دبیرستان در درک تجسمی  آموزان روساتایی بود. مثالً دانش دانش

رابطه فیثاغورث ضاااعیف بودند. بنابراین برای درک شاااهودی آن ساااه قاب شااابیه 
الزاویه با شایشاه سااختم و هر سه را به هم وصل کردم. در     مساتطیل در مثلث قائم 

مربع روی وتر ماایع ریختم وقتی ماایع درون مربع روی وتر در دو مربع دیگه ریخته   
شاد هر دو را پر کرد، به همین دلیل گفتم رابطه فیثاغورث می گوید: مربعی که روی  

ر دانش آموزان به راحتی وتر اسات مسااوی دو مربع دیگه قائم الزاویه است. با این کا  
 "رابطه فیثاغورث را درک کردند.

ها، امکانات و همچنین سطح در نظام آموزش متمرکز مواد آموزشی به طور یکسان بدون توجه به نیاز

شاود. به همین سبب تدریس مواد درسی  آموزان مناطق مختلف تهیه و تنظیم میدرک و فهم دانش

شوار است. اما معلمان آگاه و با تجربه تسل  زیادی بر محتوا برای معلمان مناطق مختلف ساخت و د 

های جدید به ساده سازی محتوا متناسب با سطح درک و سن ها و شایوه دارند و با اساتفاده از روش 

پردازند، براین اساااس تساال  معلمان خبره بر محتوا، زمینه خالقیت آموزان مناطق مختلف میدانش

 کند.آنها را فراهم می

 کند.تاکید می های مختلف تدریسآشنایی با روشبر  6م شمارهمعل

ام که با توجه به تعداد جمعیت دانش در زمینه روش تدریس همیشااه سااعی کرده "
ها استفاده کنم. در آموزان، فضای کالسی و امکانات موجود در روستا از بهترین روش
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ضعیف وجود دارند هر کالسای دانش آموزان با سطوح خیلی خوب، خوب، متوس  و  
کاه با بررسااای پرونده تحصااایلی آنها و همچنین در طی ماه اوس تحصااایلی آنها را   

ام براین بوده است که ضمن چینش گروهی نیمکت ها، یک شاناساایی کرده و ساعی   
دانش آموز خیلی خوب را در کنار یک دانش آموز ضااعیف یا متوساا ، قرار بدهم که 

کنار دانش آموزان خیلی خوب ارتقا  پیدا این دانش آموزان ضاااعیف و متوسااا  در 
   "کنند و انگیزه بیشتری پیدا کنند.

 های مختلف ارزشاایابیبر آشاانایی معلمان با روشاز عوامل فردی موثر بر خالقیت  1معلم شااماره 

 تاکید دارد.

های مختلف ارزشیابی بود. من هر یکی از علل موفقیت بنده استفاده از روش و شیوه"
کردم و به جای ارزشیابی مستمر در دو یا سه جلسه در پیشارفتی را تشویق می گونه 

طوس ترم، هر جلساه ارزشایابی داشاتم، به این صاورت که به هر پاس  درست دانش     
هاا به یک گل زیبا  دادم و درآخر کال گلبر  آموزان در هر جلساااه یاک گلبر  می 

در طوس ترم با هم رقابت  شااد و دانش آموزان برای بدساات آوردن گل زیباتبدیل می
   "کردند.می

 کند.با موضوع درس تاکید می شیوه تدریس متناسببر انتخاب  8معلم شماره 

کردم. مثال برای درس هر موضوع درسی را با شیوه تدریس مناسب با آن تدریس می"
 ادادم تتاری  بعد از ارائه درس به هر کدام از دانش آموزان نقشی از داستان تاری  می

های شد که ویژگیدر جلساه آینده آن را به صاورت نمایش ارائه دهند. این باعث می  
 "های تاریخی را بهتر درک کنند.شخصیت

بنابراین معلمان با تجربه از خالقیت بیشاتری نسبت به معلمان تازه کار برخودارند چون آنها با روش  

آموزان مطالب و موضوعات درسی را و فنون تدریس بیشاتری آشانا هستند و برای درک بهتر دانش   

های تدریس را به صاااورت دهند و همچنین روش و فرآیندهاای مختلف ارائه می باه روش و شااایوه 

کنند بلکه آنها را برمبنای نیاز کالس و متناسااب با موضااوعات درساای انتخاب تصااادفی انتخاب نمی

 نمایند.  می

 داند.می کالسمدیریت خالقیت خود را در تو انایی  5معلم شماره 

ترین عواملی که به خالقیت من کمک کردد قدرت کنترس کالس و استفاده از از مهم"

آموزان بود. مثالً درکالس زیساات شااناساای یک ها برای یادگیری بهتر دانشموقعیت

پرنده وارد کالس شااد باوجود اینکه کالس من همه دختر بودند بدون اینکه کالس را 
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وز خواستم آن را بگیرد و بعد ویژگیهای ظاهری و بیولوژیکی بهم بزنم از یک دانش آم

پرنده که در جلسااه قبل به صااورت تئوری تدریس کرده بودم را بر روی این پرنده به 

 "صورت عملی شرح دادم.

های مختلف تدریس، داشااتن روحیه انتقاد معلمان توانمند به علت تساال  بر محتوا، آگاهی از روش

ش و پاسااا ، از توانایی مزم برای جلب توجه دانش آموزان و گساااترش  پاذیری و مهارت در پرسااا 

مشااارکت آنها در کالس و همجنین  ایجاد نظم و انضااباط برخوردارند. بدیهی اساات زمانی معلمان   

توانند از هر شاارایطی به عنوان فرصااتی برای تدریس و یادگیری بهتر اسااتفاده کنند که کنترس  می

 س داشته باشند. ای بر کالکامل و همه جانبه

 کند.می بر توانایی مدیریت زمان تاکید 7معلم شماره 

من برای مدیریت زمان در کالس چند پایه، از یادگیری همسااس به همساس استفاده  "
ی تر از دانش آموزان پایهی پاایین می کردم مثال برای یاادگیری دانش آموزان پاایاه   
کافی برای تدریس دو پایه داشتم و از بامتر اساتفاده می کردم به همین سابب زمان   

سااوی دیگر چون دانش آموزان دو پایه از لحاس سااطح فکری به هم نزدیک بودند در 
 "گرفتند.نتیجه مطالب را زودتر و بهتر یاد می

 های چند پایهدهد که علیرغم اینکه بسیاری از معلمان روستایی در کالسشاواهد پژوهشی نشان می 

در چند پایه تحصایلی  با مشاکل کمبود زمان برای تدریس مواجه هستند،    به علت تدریس همزمان

کنند که اثر ای زمان را مدیریت میهای خاص به گونهاما معلمان خالق با اساااتفاده از روش و فنون 

 دهد.  بخشی فعالیتهای آموزشی آنها را افزایش می

 کند.تاکید می آشنایی با روند پژوهش و اقدام پژوهیبر  8معلم شماره 

باشاام و با اصااوس و روند  با توجه به اینکه من دارای مدرک تحصاایالت تکمیلی می"

ام در بسیاری از موارد برای حل مشکالت انجام کارهای پژوهشای شاناخت پیدا کرده  

 "کنم.دانش آموزان روستایی در فرایند یادگیری از اقدام پژوهی استفاده می

 است.اشاره کرده واد پژوهیسنیز به موضوع  1معلم شماره 

از عوامل دیگر زمینه سااز خالقیت در تدریس ساواد پژوهی اسات. مثال من با اقدام    "
کردم از آناالوژی اساااتفاده کنم که از آن به عنوان یک  پژوهی در کالس ساااعی می

شود و دانش آموزان مقایسه سریع و واضح بین دو رشته و یا قلمرو علمی  تعریف می
 "آشنایی دارند اما با قلمرو دیگر ناآشنا هستند. در یک قلمرو
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های مختلف و مهارت معلمان در  تساال  بر محتوا و روش ها نشااان داد که توانایینتایج مصاااحبه 

تدریس و ارزشیابی، توانایی کنترس کالس، مدیریت زمان و همچنین مهارت در اقدام پژوهی ناشی از 

های پژوهشاای آشااکار ساااخت که  (. همچنین یافته1ل آنان اساات )شااک تجربه و تحصاایالت بامی

ها تجربه و تحصیل در زمینه تدریس خالقیت و نوآوری معلمان به مخزن غنی از دانش که طی سااس 

ماحصل تجربه و تحصیالت اند، بستگی دارد. معلمان خالق از دانش و آگاهی و یادگیری کسب نموده

ام حل جدید در هنگای برای یافتن راهکه به عنوان وسیلهخود نه به عنوان معلومات پرکننده مغزی بل

 کنند.  ها و شرای  ویژه تدریس در مدارس روستایی استفاده میمواجهه شدن با چالش

 
 های ناشی از تجربه و تحصیالت فردها و مهارت( توانایی1شکل 

 ب: عالقه و انگیزه  

را عامل مؤثر برخالقیت در  دادن آن به تدریسامور جالب در زندگی و رب  توجه به  2معلم شاااماره 

 داند.  تدریس می

رساااید یا توجه مرا به خود جلب در تدریس من از هر چیز جاالبی که به ذهنم می "
کردم. مثال یکبار اساامی دانش آموزان را به ترتیبی که در لیست حضور  اساتفاده می 

ترتیب اسام خودشان را  غیاب بود، نخواندم همه تعجب کردند بعد متوجه شادم همه  
ای شد تا من بودند. این یک جرقه شود را حفظ کردهکه بعد از چه کسای خوانده می 
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آموزان در یادگیری آن مشاکل داشتند را با استفاده از  گرامر حاس سااده را که دانش  
این روش آساان کنم. مثالً به نفر اوس لیسات عنوان فاعل دادم و نفرات بعد لیست به   

ل ، مفعوس، قید زمان و مکان دادم به این ترتیب دانش آموزان به راحتی این عنوان فع
 "گرامر را یادگرفتند.

 داند.را زمینه ساز خالقیت می ایجاد ارتباط بین عالئق معلم و تدریس 7معلم شماره 

کردم بین عالقه های جدید در تدریس همیشااه سااعی میبرای تنوع و ایجاد شاایوه"
ارتباط ایجاد کنم مثالً چون به فوتباس عالقه داشااتم به دانش خود و مطالب درساای 

ها برای تیم رئاس مادرید گفتم اگر یاک تو  با این مشاااخصاااات و معیار آموزان می
آمد برای درست کنیم چقدر چرم نیاز داریم. یا هر چیز دیگری که به نظرم جالب می

   "دادم.آموزان به موضوعات درسی رب  مییادگیری بهتر دانش

شااود که به شااغل معلمی و تدریس عالقه های بام در معلمانی دیده میها ویژگیبراساااس مصاااحبه

و با  کنندبه شااغل معلمی با اشااتیاق به کار خود نگاه می عالقه و انگیزداشااته باشااند، معلمان دارای 

تواند به کنناد هر ایاده و نگرش کاه در زنادگی روزمره باه نحوی می     پرورش ذهن خالق ساااعی می

کنند. همچنین آنها هر چیز جالبی که در زندگی کند، اساااتفاده موفقیات آنها در تدریس کمک می 

 کنند.روزمره ذهن آنها را به خود جلب کند به عنوان یک موقعیت جدید در تدریس به کار می

 

 

 ( عالقه و انگیزه2شکل 

 ج: وجدان کاری

 داند.در هنگام انجام کار را عامل موثر برخالقیت می اخالقیها و ارزش توجه به باور 5 معلم شماره

چون به دین مبین اساالم معتقد هستم و از دیدگاه دین اسالم هر نوع کسب حالس  "
کردم که کامل از وقت و زمان کالس بایستی با تالش و کوشش فراهم شود. سعی می
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آموزان را فراهم یری دانشها امکان یادگکنم و و با اسااتفاده از انواع تکنیکاسااتفاده
 ."کنم

 کند.به عنوان عامل خالقیت تاکید می بیتوته بر 3معلم شماره

کردم و در چون در روساااتا سااااکن بودم به خانه دانش آموزان زیاد رفت و آمد می"

نتیجه با شاناساایی فرهنگ مردم و نقاط قوت و ضاعف تک تک دانش آموزان ساعی     

متناسب با وضعیت دانش آموزان انتخاب کنم. مثالً در کردم روش و شیوه تدریس می

بین دانش آموزان روساااتاایی قدرت نه گفتن، خیلی پایین اسااات و هر چند من به  

کردم این توانایی را در دانش آموزان ایجاد کنم باز ناتوان صاااورت تئوری ساااعی می

اثیر فیلم و بودم. اما با رفت و آمد به خانه آنها متوجه شااادم که آنها بسااایار تحت ت

گیرند. سارس با ارائه یک نمایش کوتاه توانستم توانایی نه گفتن را در  نمایش قرار می

 .  "دانش آموزان افزایش دهم

های سااازمان، کار خود را با نظم و بنابراین افراد دارای وجدان کاری با تعهد درونی به وظایف و ارزش

اثربخشی بامیی نیز برخوردارند. از اینرو معلمان  دهند و هچنین از کارایی وانساجام خاصی انجام می 

ها نشااان کنند. مصاااحبهشااان بیتوته میدلسااوز و دارای وجدان کاری نیز در روسااتای محل تدریس

کنند و حتی گاهی خود را دهد که معلمان با بیتوته در روسااتا بیشاااتر دانش آموزان را درک می می

نها با توجه به آن شرای  سخت کاری در روستا و همچنین کنند تا بینند آجای دانش آموز تصور می

کنند تا از روش و فنون متناساااب با آن موقعیت چگونه مطالب درسااای را درک میمکانات کمبود ا

 استفاده کنند.

 
 کاری( وجدان3شکل 

 عوامل فرهنگی-2

ی تشابه معنای عالوه بر عوامل فردی مشاارکت کنندگان به مفاهیم دیگری اشااره نمودند که براساس  

ای هآموزان مناطق مختلف و توجه به محدودیتدر دو دسته کلی، توجه به تعارض محتوا با نیاز دانش
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تر عوامل فرهنگی شااوند، و این دو مفهوم نیز در دسااته کلیفرهنگی مناطق محروم دسااته بندی می

 شوند.طبقه بندی می

 به عنوان عامل خالقیت تاکید دارد. کاربردی کردن مطالببر  1معلم شماره 

نه تنها دانش آموزان روساتایی دارای پیشااینه علمی ضاعیف هسااتند، بلکه تدریس   "
باشااد و به همین دلیل بساایاری از مفاهیم و درس ریاضاای برایشااان توجیه پذیر نمی

پرسااایدند که این کردند. به عنوان مثاس گاهی ساااؤاس میاصاااطالحات را درک نمی
ی چه کاربردی در زندگی ما دارد  و اصاااالً چه لزومی به یادگیری آن مفاهیم ریاضااا

هست؟ به همین دلیل مسائل ریاضی را در محی  روستا و به صورت شهودی تدریس 
آوردیم بعد به های کشاورزی نزدیک روستا را بدست میکردم. مثالً مساحت زمینمی
بندی آن مزم اساات، بعد از گفتم حام چند متر ساایم برای حصااار  آموزان میدانش

 "کالس آن را به عنوان حل تمرین تحویل دهید.

دهد که محتوای تدوین شده در البته شاواهد تحلیلی از محتوای برنامه درسای ملی  کشور نشان می  

ها و تجارب محیطی خاص هستند، کتب درسای با نیاز دانش آموزان مناطق مختلف که دارای ارزش 

همین دلیل درصااورت بی رب  بودن محتوای آموزشاای و عدم تناسااب آن با   هماهنگ نیساات. به 

آموزان، انتقاس مطالب و مفاهیم به محی  واقعی و اجتماعی برای هاای فرهنگی و محیطی دانش نیااز 

ری آموزان نساابت به یادگیانگیزگی دانشآموزان نیز امکان پذیر نیساات و این باعث تردید و بیدانش

شااود. اما معلمان خالق با کاربردی نمودن مطالب درساای و تطابق آن با  درس میمطالب در کالس 

 دهند.آموزان عالیق و انگیزه آنها را نسبت به یادگیری مطالب درسی افزایش میزندگی واقعی دانش

محتوا متناساب با سطح درک دانش آموزان مناطق مختلف را عامل   همساان ساازی   6معلم شاماره  

 داند.خالقیت می

با توجه به ناهمساااانی محتوا با ساااطح درک دانش آموزان، آنها از یادگیری مطالب "
شدند. به همین دلیل برای درک محتوا به فکر ارائه نامناسب و صرفاً تئوری خسته می

مطاالاب از طریق باازی افتااادم. مثال در درس مطاالعااات اجتمااعی از دانش آموزان      
من یاد دهند و من در کنار بازی زیرکانه  های محلی خودشان را بهخواساتم بازی می

 "دادم.آموزان یاد میقوانین اجتماعی را به دانش

 .کندبه عنوان عامل خالقیت تاکید می تفاوت زبان رسمی با زبان مادریبر توجه به  5معلم شماره 

دانش آموزان در یادگیری مفاهیم به زبان رسامی مشکل داشتند. مثال من به دانش  "
گفتم در مورد کلماه کیف جملاه بساااازیدد آن را با کلمه کوه که در زبان   میآموزان 
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گرفتند. برای رفع این چالش با استفاده شود، اشتباه میخودشاان مثل کیف تلفظ می 
های کوتاه سااعی کردم نه تنها یادگیری این مفاهیم را برای دانش از شااعر و داسااتان

 "رای دانش آموزان جذاب نشان دهم.آموزان ساده کنم بلکه زبان رسمی را نیز ب

 کند.در این زمینه اشاره می 3همچنین معلم شماره 

ترین علال خالقیت من به عنوان دبیر شااایمی تعارض محتوا با مختلف زبان  از مهم"
آموزان بود. مثال در درس شااایمی دانش آموزان بسااایاری از مطالب و مادری دانش

گرفتند، به همین دلیل مطالب مادریشان را یاد نمیاصاطالحات فنی و ناآشنا با زبان  
کردم مثال درساای را به صااورت طنز و با ارتباط دادن آنها به دنیای واقعی تدریس می

کردم تا دانش آموزان نساابت به برای تدریس خواص مواداز جمالت طنز اسااتفاده می
   "کلمات نا آشنا اشتیاق نشان دهند.

های خاص ان مناطق مختلف در بدو ورود به مدرساااه با چالشاین درحاالی اسااات کاه دانش آموز  

دوگانگی زبان مواجهه هساتند. چون مطالب درسای به زبان رسمی که سنخیتی زیادی هم از لحاس   

شااود و از سااوی دیگر آنها تجارب و  تلفظ و هم از لحاس محتوایی با زبان مادری آنها ندارد، بیان می

ای هاند و در برابر یادگیری به زبان رسمی دچار چالشیادگرفته پیشاینه خود را براساس زبان مادری 

شوند، بنابراین معلمان مناطق مختلف به ویژه مناطق روستایی باید برای یادگیری مفاهیم خاصی می

 به زبان رسمی از شیوه ها و فنون جدیدی استفاد کنند.

مختلف با کاربردی  فرهنگ مناطقتعارض برنامه آموزشاای با با این وصااف معلمان خالق با توجه به 

نمودن مطالب وهمسااان سااازی محتوا، کاهش تعارض زبان رساامی با مادری را در دسااتور خود قرار 

های فرهنگی و دهناد. چون در نظاام آموزش متمرکز بادون توجه به تفاوت منابع و امکانات، نیاز   می

لف های مختبینانه و نامناسب با فرهنگها آموزشی غیر واقعزبان مادری اقوام مختلف به تدوین برنامه

پردازند. و از طرفی دیگر نه تنها برنامه آموزشاای متناسااب با فرهنگ طبقه بام و شااهری تدوین   می

های تربیت معلم در شاهرها تاساایس شااده )پدیده شهری(،  شاود بلکه با توجه به اینکه دانشاگاه  می

شود. بنابراین معلمان روستایی با توجه دوین میهای آموزشی آنها نیز براساس فرهنگ شهری تبرنامه

به تعارض محتوا با نیاز دانش آموزان مناطق مختلف و تفاوت رساامی با زبان مادری دانش آموزان در 

حل و ای مواجه هساااتند و باید برای اثربخشااای خود به دنباس راهتدریس با چالش و شااارای  ویژه

 ای جدید باشند.شیوه
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 نامه آموزی با فرهنگ مناطق مختلف( تعارض بر1شکل 

 

در دانش آموزان روستایی را زمینه ساز خالقیت خود  تالش برای ایجاد خود محوری 6معلم شاماره  

 داند.می

توان از شااایوه تغییر مدیریت کالس برای ایجااد خود محوری در دانش آموزان می "
آموزان مدیریت کالس را به استفاده کرد. مثالً من هنگام ارائه کنفرانس توس  دانش 

کردم و خودم نیز مانند دیگر دانش آموزان باید به ساااوامت در زمان آنهاا واگذار می 
 "دادم.ارائه کنفرانس پاس  می

تالش برای تقویت قدرت بیان و پرساش و پاسا  در دانش آموزان روستایی را    6و 1معلمان شاماره  

 عامل خالقیت می دانند.

، ابراز بیان و پرسااش و تقویت قدرت کنجکاوی معلمان برای 6و1ن شااماره براساااس دیدگاه معلما

توانند از آموزان دارای مشاکالت روانشناختی مانند ترس و شرم در مدارس روستایی می پاسا  دانش 

حلی که روش بارش مغزی استفاده کنند. مثالً یک مسئله را مطرح و از دانش آموزان بخواهند هر راه

 رسد را بیان کنند.به ذهنشان می

 دانش آموزان بیان کرده است.کاهش کم رویی عامل خالقیت را  8معلم شماره 

آموزان روستایی مشاهده می شود عدم توانایی تکلم و یکی از مشکالتی که در دانش"
ها داشت. لذا به عنوان دبیر ساخنرانی در جمع بود که ریشاه در فقر فرهنگی خانواده  

ی کردم بعضای از موضااوعات درسی را به صورت گروهی و  درس علوم اجتماعی ساع 



18   ها و عوامل خالقیت در تدریس معلمان خالق....زمینه 

 

مشااارکتی تدریس نمایمد چرا که تدریس گروهی و سااخنرانی در جمع باعث افزایش 
 "شد.آموزان و کاهش کم رویی درآنها میاعتماد به نفس در دانش

 تواندآموزان مناطق محروم میدانش مشکالت روانشناختیبنابراین مواجه شادن معلمان با مساائل و   

 مانند پایبندی به های فرهنگیبه محدویتزمینه خالقیت آموزشااای را در آنان تقویت کند. با توجه 

 کنندعقاید سانتی و سابک پدر سامری، والدین محدودیت و موانع زیادی به فرزندان خود اعماس می  

 گویند بدون هیچ بحثییو از دیادگاه آنها فرزندان باید به والدین احترام بگذارند و هر آنچه که آنها م 

ها بسااایار اندک انجاام دهند. همچنین امکان اظهار نظر و تبادس کالمی در بین فرزندان این خانواده 

 مانند ترس و شرم در دانش مشکالت روانشناختی اسات. بنابراین فقر فکری و علمی والدین به ایجاد 

اساا  و خود محوری از آنها گرفته شااود که قدرت ابراز بیان، کنجکاوی، پرسااش و پآموزان منجر می

ها و شرای  ویژه تدریس در مدارس روستایی باید شاود. در نتیجه معلمان هنگام مواجه با این چالش 

های جدید و متناسااب با آن موقعیت برای تدریس و یادگیری اسااتفاده کنند. مثال  از روش و شاایوه

 توانند ازیان در دانش آموزان معلمان میبرای ایجااد اعتمااد به نفس و خود اتکایی و تقویت قدرت ب  

 روش تدریس مشارکتی و گروهی استفاده کنند.

 

 های فرهنگی مناطق محروم( توجه به محدودیت5شکل 

 عوامل اداری -3

در خصوص سایر عوامل اثرگذار بر خالقیت تدریس معلمان مشارکت کنندگان به مفاهیم دیگری نیز 

عدم تفویض اختیار به مدیران، کمبود امکانات، مشارکت با همکاران، نظیر رعایت قوانین بوروکراسی، 
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تشاکیل جلساه اولیا  و مربیان و حمایت مدیر مدرساه اشااره نمودند که براساااس تشابه معنایی در     

 بندی شدند.تر عوامل اداری طبقهدسته کلی

 کند.تاکید میبه عنوان یکی از موانع خالقیت رعایت قوانین بورو کراسی بر  3معلم شماره 

هر باار که معاون آموزشااای اداره آموزش و پرورش منطقه، به مدرساااه ما مراجعه  "
خواست که در چهارچوب قوانین مشخص شده کار کنیم و دستاوردها کرد از ما میمی

داد در صااورت پایین بودن نمرات و رعایت نکردن را بام نگه داریم به ما هشاادار می
کنم. در نتیجاه امکاان ریساااک پاذیری عقالنی را از ما    قوانین، شاااماا را توبی  می 

 "گرفت.می

آموزش و پرورش کشاور که دارای ساختاری متمرکز بوده که در آن قوانین از بام به پایین و به   نظام

مداری، یکنواختی و عدم انعطاف از گردد و تخصااص گرایی، وظیفهصاورت ساالسااه مراتبی اعماس می 

ند، کبازده و نتایج و همچنین قوانین و ضااواب  سااخت و ثابت تأکید میمشااخصااات بارز آن بوده بر 

 کند.امکان بروز خالقیت از منابع انسانی بامخص معلمان را از آنان سلب می

را به عنوان یکی از موانع خالقیت ذکر عدم تفویض اختیار مدیران به معلمان بر  7و  1معلمان شماره 

 گوید:ارتب  موضوعی چنین میدر این  1کنند. معلم شماره می

های بسایاری از مطالب درسی مانند جغرافیا و زیست باید در محی  بیرون و در اردو 
شااوند، اما برای تدریس در محی  روسااتا باید از مدیر اجازه گرفته  علمی تدریس می

ی تدریس در بیرون از مدرسه شود، مدیر نیز براساس رعایت قوانین بوروکراسی اجازه
های تفریحی مطالب علمی را دهاد. در نتیجاه معلمان ناگزیرند در اردو  را نمی محی 

 "کنند.تدریس می

ای های اثربخش و خالقانه معلمان به آزادی عمل و اساااتقالس حرفهبادیهی اسااات که انجام فعالیت 

 معلمان و همچنین فضای آموزشی و مدیریتی مناسب بستگی دارد.

به عنوان یکی از موانع مؤثر بر بروز خالقیت اشااااره کمبود امکانات در مدرساااه بر 3معلم شاااماره 

 کند.می

چون امکانات آموزشاای کم بود و دانش آموزان دارای پیشااینه قوی هم نبودند، من  "
های جدید در تدریس، اثربخشاای مزم را کردم با امکانات کم و ایجاد شاایوهسااعی می

دست راست در درس فیزیک با استفاده از دست به  ایجاد کنم و مثال در مورد قوانین
 "ها آموختم که چگونه مسائل جدید را حل کنند.بچه



22   ها و عوامل خالقیت در تدریس معلمان خالق....زمینه 

 

های قدیمی و صرفاً ها حاکی از آن اسات که معلمان بر این باورند که ستفاده از روش نتایج مصااحبه 

های آموزشی ساخنرانی دیگر کارایی و اثربخشای آموزشای ندارد. لذا مجهز شادن مدارس به فناوری    

و وساایل سامعی و بصاری فضاای تدریس را متحوس کرده است و امکان ارائه      ژکتورجدید مانند پرو

کند و به بهبود کارایی، اثربخشی و خالقیت معلمان در تدریس های متنوع را فراهم میدرس به شیوه

اً یستند بلکه اساسهای آموزشی مجهز نکند. با این حاس مدارس روستایی نه تنها به فناوریکمک می

ها با کمبود فضا، امکانات و مواد برای دروس عملی مانند علوم و زیست و برای برپایی مؤثر این کالس

هستند. لذا در نتیجه کمبود امکانات آموزشی، عدم کارایی و اثر بخش نبودن تدریس  آموزشی مواجه

های جدید خالق روستایی با روش الوصف معلماندر چنین شارایطی بسایار دور از انتظار نیست. مع  

بود ها و بهتدریس، تولید مواد آموزشای و استفاده بهینه از حداقل امکانات در دسترس به رفع کمبود 

 اند.  کیفیت تدریس کمک کرده

 

 

 ( موانع اداری مؤثر بر خالقیت6شکل 

 

 کند.اشاره می عامل موثر بر خالقیت به عنوان مدیر مدرسهبه نقش  2معلم شماره 

مدیر مدرساااه با ایجاد رقابت و مشاااارکت در بین معلمان این حس را در من بیدار "
توانم در هر جلساااه با یک روش تدریس جدید و نو در سااار ساااکوی کرد که میمی

تدریس حاضاار شااوم. مثالً یک درس علوم اجتماعی که در مورد مبادله اساات را به   
ی را با همین شیوه در جشنوارهصاورت نمایشای ارائه نمودم و وقتی همین موضاوع    

 "الگوهای برتر تدریس ارائه کردمد باعث شد در استان مقام دوم را کسب کنم.

بدیهی اساات که برای ایجاد خالقیت در محی  مدرسااه، مدیر خود باید به خالقیت به عنوان فعالیت 

مدیران باید از قوانین و ضاروری اعتقاد و باور داشاته باشد. هر چند بنابه به ماهیت متمرکز آموزشی   
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توانند با تفویض اختیار بیشتر به معلمان ضواب  سخت و ثابت پیروی کنندد اما مدیران در مدارس می

های جدید در و همچنین با تمایل به گوش دادن، بحث کردن و مشارکت در زمینه اجرا و کاربرد ایده

ساااه برردازند. عالوه براین در نظام زمیناه تادریس و یادگیری به پرورش و تحریک خالقیت در مدر  

های آموزشی زیاد است مدیران باید معلمان را بیشتر درک آموزش روساتایی چون شارای  و چالش   

کنند و با حمایت، پشاتیبایی، تشاویق و همچنین ارزیابی مناسب از عملکرد معلمان، امکان خالقیت   

 کنند.هایی جدید تدریس فراهم آنها را در زمینه الگوها و روش

 داند.می خالقیت را عامل رشد تعامل با همکاران 5معلم شماره 

شادند و در مورد مسائل و  در تشاکیل جلساات مشاارکتی، دبیران دورهم جمع می   "
حل جدیدی کردند. تا به راهمشاااکالت تدریس در رشاااته خود با هم مشاااورت می 

 "برسند.

تدریس خود با معلمان موفق یکی دیگر از علل خالقیت آن اساات که در مورد نحوه "
همواره بحاث کنیاد و حتی گااهی رفتاار معلمان و همکاران موفق را زیر نظر بگیرد     

 "بدون آنکه خودشان بفهمند.

به عنوان عامل بروز خالقیت در معلمان تاکید  تشااکیل جلسااات اولیا  و مربیان  بر  6معلم شااماره  

 کند.می

مدیر مدرسااه و تالش برای تغییر نگرش با تشاکیل جلسااات اولیا  و مربیان توسا    "
شد تا از بار مسولیت معلم در والدین نسابت به مدرسه و تربیت فرزندانشان باعث می 
های جدید برای تدریس و و روش کالس کم شاود و در نتیجه با ذهنی بازتر به شیوه 

 "یادگیری برردازند.

 



22   ها و عوامل خالقیت در تدریس معلمان خالق....زمینه 

 

 ( عوامل اداری مؤثر بر خالقیت7شکل 

های بروز کنندگان در خصاااوص عوامل و زمینهتحلیل دیدگاه و تجارب مشاااارکتطورکلی نتایج به

عنوان یک مؤلفه چند خالقیت معلمان در مدارس روساااتایی مؤید آن اسااات که خالقیت معلمان به

های مختلف وجهی متأثر از فاکتورها و عوامل متعددی اساات که با هم ارتباط ارگانیک داشااته بخش

ها و عوامل مذکور را که به صورت جز به کل زمینه 8کیل می دهند. شکل پازس تدریس خالق را تشا 

 کند.  چیده شده ترسیم می

 

 

 ( عوامل مؤثر بر خالقیت معلمان خالق روستایی در تدریس8شکل 

 گیری و بحث نتیجه

مربیان و معلمان اثربخش اغلب طبیعتی خالق دارند. با این وجود ارزیابی معلمان خالق چیزی است 

خورد. در حقیقت در آموزش و پرورش اطالعات که کمتر در ادبیات مربوط به خالقیت به چشم می

های اندکی راجع به تجارب و تالشهای معلمان خالق وجود دارد. این در حالی است که مطالعه ویژگی 

ب باور ایو معلمان خالق هم از نظر تربیتی و هم از نظر روانشناختی ارزشمند و دارای منافعی است. به

هایی می توانند به توصیف چنین پژوهش (Ayob, Hussain and Abdul Majid, 2013)و همکارانش 

های روشهای بهبود خالقیت و تقویت تجارب تدریس معلمان و همچنین افزایش درک ما از خالفیت

اس این مطالعه با اجتماعی و میان فردی و بروز رفتار خالقه در کارهای روزمره افراد بینجامد. به هرح

هدف شناسایی عوامل مؤثر بر خالقیت در تدریس معلمان در مناطق روستایی انجام و تالش شد تا با 
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ها و عوامل شناسایی و برجسته گردند. نتایج برگرفته از تحلیل تجربه زیسته معلمان خالق این زمینه

ها و عوامل نقش دارند که به طور ای از بسترپژوهش مؤید آن بود که در فرایند تدریس خالق مجموعه

کلی می توان آنها را در دسته از عوامل فردی، فرهنگی و اداری دسته بدی کردکه ذیالً مورد بحث و 

 تفسیر قرار می گیرند.

 عوامل فردی .1

توان عوامل فردی مؤثر برخالقیت را در ساااه های بدسااات آمده از افراد مورد مطالعه، میطبق یافته

ین نتایج ابنابراین تجساام کرد.  "وجدان کاری"و  "عالقه و انگیزه"، "حصاایالت فردتجربه و ت"عامل 

تحصللیالت و تجربه خالق افرادی هسااتند که از  معلمانفردی نشااان داد که عوامل مطالعه از بعد 

. باشاااندمیقابل ساااتایش  وجدان کاریای و حرفاه  عالقه و انگیزهدارای برخوردار بوده و   باال

در فرایند آموزش از رویه های خالقه و این معلمان برخورداری از چنین صافاتی سابب شده است تا   

یج پژوهش با نتااین های افته. یگرفته و نتایج درخشااانی کسااب نمایند کارآمد  به طور مؤثری بهره 

 همکارانرایلی و  ،(Mohammannejad et al, 2011)بدساات آمده در پژوهش محمد نژاد و همکاران 

(Reilly, 2011)،   هنریکساان و میشاارا(Henriksen and Mishra, 2013)  چان ویوئن و(Chan and 

Yuen, 2014) سو استهم. 

 عوامل فرهنگی  .2

ان در این می تدریس معلمان اشاره دارد کهعوامل فرهنگی بر خالقیت به تأثیر نتایج پژوهش حاضار  

 "های فرهنگی مناطق محرومتوجه به محدویت"و  "توجه به تعارض محتوا با فرهنگ دانش آموزان"

معلماان خالق روساااتایی با توجه به تعارض برخی از برنامه  از اینرو از اهمیات باامیی برخوردارناد.    

آموزشاای با فرهنگ مناطق مختلف به کاربردی نمودن مطالب و همسااان سااازی محتوا متناسااب با  

فقر فکری و علمی والدین از طرف دیگر اند. پرداختهآموزان مناطق مختلف ساااطح درک و فهم دانش

شودکه آموزان منجر میمناطق محروم به ایجاد مشاکالت روانشاناختی مانند ترس و شارم در دانش   

کند. در نتیجه قدرت بیان کنجکاوی، پرسااش و پاساا  و خود محوری را از دانش آموزان ساالب می 

ریس در مدارس روسااتایی، به دنباس روش و شاایوه  های تدمعلمان خالق هنگام مواجه با این چالش

نتیجه پژوهش حاضاار با نتایج تحقیق هنریکساان و میشاارا   جدیدی، متناسااب با آن موقعیت بودند.

(Henriksen and Mishra, 2013 ).همخوانی دارد 

 عوامل اداری   .3

ات امکان نشان داد که کمبوددر خصوص نقش عوامل اداری بر خالقیت تدریس معلمان نتایج پژوهش 

باعث شاده تا معلمان با تالش بیشاتر برای کارایی و اثربخشای در تدریس و استفاده بهینه از حداقل    
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های جدیدی که بر اسااااس دو هدف قبلی پژوهش، یعنی عوامل فردی و امکاانات به روش وشااایوه 

داد  نفرهنگی که به نوعی در تکامل با هم هساتند، در تدریس برساند.  نتایج پژوهش همچنین نشا  

های اداری و محیطی که در خالقیت معلمان تاثیر گذار هساتند عبارتند از: مدیر مدرسااه،  که محرک

همکاران و والدین. مدیر مدرساه با حمایت، پشاتیبانی و تشاویق معلمان خالق و همچنین مشارکت    

نقش مؤثر و های جدید در زمینه تدریس و یادگیری بر خالقیت معلمان در زمیناه اجرا و کاربرد ایده 

 هنریکسن و میشرا ،(Aghamohammadi, 2013)ها با پژوهش  آقامحمدیبه سزایی دارد. نتایج یافته

(Henriksen and Mishra, 2013)، چان ویون (Chan and Yuen, 2014) هورن و همکاران ،(Horng 

et al, 2005 ).هم خوانی دارد 

آموزان به یادگیری که یک معلم چگونه عالقه دانشخالقیت در تدریس عمدتاً به این امر دملت دارد 

معلمان خالق، ایده هایی را متناسب با نیازهای خاص برنامه (. Chee et al, 2016)انگیزاند را برمی

درسی خود، خلق کرده و ارزیابی می کنند و همچنین خالقیت را در میان دانش آموزان خود رشد 

بسترهای مزم برای بروز خالقیت در امر تدریس و در تعامل با  ز اینرو اهمیت فراهم کردنادهند. می

خالقیت مجهز   آموزان آنچنان زیاد است که باید تالش گردد تا هر معلم باید به یک حس ازدانش

شود. بنابراین تحلیل ادراک معلمان در مورد معلمان و دانش آموزان خالق بمنزله یک پیش نیاز 

 Morais)خالقیت، ارزیابی و ارتقا  آن در محی  مدرسه تلقی می گردد ضروری برای تحقیق در مورد 

and Azevedo, 2011.) گذشته، عالقه به ایجاد خالقیت از طریق  در طوس نیم قرن به همین دلیل

 آموزش و پرورش افزایش یافته است و هنوز هم یکی از موضوعات حیاتی در آموزش و پرورش است

(Gozen, 2017). شود، به عنوان یک نقطه فراتر از تعاریف متعددی که از خالقیت می با این حاس

مشترک که محققان بر آن اجماع دارند، خالقیت بر ترکیبی از عوامل شناختی )پردازش اطالعات(، 

روانی )صفات شخصیتی، جنبه های انگیزشی( و عوامل احساسی )حالت عاطفی، رفتار( دملت دارد 

ای هو خالقیت در تعامل است و به ظرفیت پیچیده انسانی برای تولید ایدهکه به صورت پویا با محی  

جدید، واکنش های اصیل و مرتب  یا محصومت، تولید راه حل های جدید و بیان خود به شیوه ی 

 ,Gozen, 2017; Abraham, 2016; Barbot, Besançon and Lubart)  کندمنحصر به فرد اشاره می

2011; Runco & Jaeger, 2012 .) 
بدیهی است که فرایند تدریس بدون تعامل و ارتباط، اثربخش نخواهد بود. تعامل به عنوان یکی از 

 آموزی و به طور کلی یادگیری مورد توجه قرار گرفته است.مهمترین ویژگی های آموزش، مهارت

بنابراین تدریس تعاملی، یک تجربه و اقدام پداگوژیکی بسیار مهم در فرایند تدریس است 

(Anggeraini, 2018.) از نظر جان برجی (Cenberci, 2018 ) ،مهمترین موضوع سیستم آموزشی امروز

یت واستفاده از خالقیت است که بمنزله یک ویژگی بسیار مهم انسانی باید از زمان تولد فرد ایجاد، تق

و پایدار نگهداشته شود. اذا همانگونه که تفکر خالق در زمینه اهداف اقتصاد دانش نقش بسیار مهمی 
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کند، ضروری است که نظام آموزشی نیز تالش کند تا بر بهبود این توانایی مهم و استراتژیک ایفا  می

 اهتمام کند و تحقق آن را  در اولویت اهداف خود قرار دهد.
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