آموزش پژوهی /شماره سوم  /پاییز 4931

تبیین پدیدار شناسی آموزگاران از تفکر خالق کودکان در دبستان
محمدرضا شهبازی ، 1نرگس کشتی آرای ، 2احمد علی فروغی

ابری3

چکیده
پژوهش حاضر با هدف تبیین پدیدار شناسی معلمان ابتدایی از چگونگی پرورش تفکر خالق انجام گرفت.
روش پژوهش ،کیفی از نوع پدیدارشناسی بود .شرکت کنندگان در پژوهش معلمان مقطع ابتدایی
شهرستان آباده بودند که با روش نمونه گیری هدفمند از نوع « مورد مطلوب »انتخاب شدند .حجم نمونه
بعد از انجام مصاحبه و عدم دستیابی به اطالعات جدید در نهایت به  9نفر رسید .اطالعات با استفاده از
مصاحبه عمیق نیمه ساختار یافته گردآوری و با به کارگیری روش  7مرحله ای کالیزی مورد تفسیر قرار
گرفت .از مجموع یافته های این پژوهش بعد از حذف کدهای مشترک ،شامل  222کد مفهومی که بیانگر
تجارب شرکت کنندگان در پژوهش بود استخراج گردید که در سه «تم اصلی» به شرح زیر دسته بندی
شدند « .1 .تفاوت بارز در ویژگی های کودکان خالق »  « .2شکوفایی خالقیت با استراتژی های دانش
آموز محور »  « .3موانع آموزشی و اجتماعی رشد تفکر خالق » آگاهی از این یافته ها راه را برای تصمیم
گیری برنامه ریزان درسی هنگام تدوین برنامه یا محتوا وچگونگی آن روشن تر و به تبع آن فرآیند یاددهی
خالقانه را برای معلمان سهل تر می سازد.

کلید واژه ها :پدیدار شناسی ،تفکر خالق ،آموزش و پرورش ابتدایی.

 -1کارشناس ارشد برنامه ریزی آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی خوراسگان( اصفهان ) ،آموزگار آموزش و پرورش
عشایر فارس (نویسنده مسئول) shahbazim26@yahoo.com
 -2دانشگاه آزاد اسالمی  ،واحد خوراسگان ( اصفهان )  ،گروه علوم تربیتی Keshtiaray@gmail.com
 -3دانشگاه آزاد اسالمی  ،واحد خوراسگان ( اصفهان ) ،گروه علوم تربیتی.
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مقدمه
ضرورت پرداختن به چگونگی پرورش تفکر خالق و تصور معلمان نسبت به آن نه تنها
محصول رویارویی با خواست آینده است بلکه از نیازهای زمان حاضر نیز می باشد زیرا شواهد و
مطالعات نشان می دهد که برخوردهای معلمان با کودکان در سال های اولیه دبستان بر رشد
استعدادهای ویژه کودکان تأثیر فراوان دارند تورنس .)1991(1به تعبیر ریهامرو برولین) 2221 )2
خلق ایده های نو و تولیدات ابتکاری از ویژگی های شناختی انسان ها است .منظور از تفکر
خالق نوعی از تفکراست که منجر به دیدگاه های جدید ،رویکردهای نوظهور ،دورنماهایی تازه
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و راه های جدید برای فهم و درک اشیاء و موقعیت ها می شود (فاسیونی .) 2212،3در تبیین
خالقیت نظریه های مختلفی وجود دارد که در جای خود توضیحی روشنگرانه برای عوامل
موثر بر خالقیت ارائه کرده اند .آمابیل ) 1999( 4معتقد است که تفکر خالق پدیده ای اجتماعی
است و از نیازها ،مقتضیات جامعه و شرایط خانوادگی برمی خیزد .عده ای دیگر نظیر
تورنس ) )1990و هرینگتون )2001 ( 1معتقدند که خالقیت یك اثر شخصی است یعنی به
عواملی نظیر انگیزش ،هیجان ،عواطف ،احساسات ،تجربه ها و یادگیری های شخصی وابسته
است .عده ای نیز مانند گیلفورد )2221( 6معتقدند که خالقیت بعدی فراشناختی دارد و با
فرآیندهای عالی ذهنی نظیر تفکر ،هوش ،تخیل و پردازش اطالعات ارتباط دارد .مرور تاریخی
این مقوله نشان می دهد که در خالل دهه) ( 1950عالقه قوی نسبت به آموزش و نیز پرورش
خالقیت بوجود آمد .فرض تلویحی آن اقدامات این بود که شخصیت و ذهن خالق را می
توان با آموزش شکل داد .مثال تورنس به عنوان یکی از نامدارترین نظریه پردازان حوزه
1 - Torrance
2 - Ryhammar & Borlin
3 - Facioni
4 - Amabilly
5 - Herrington
6 - Guilford

تبیین پدیدار شناسی آموزگاران...
خالقیت می گوید ،من در 15سال تجربه ،مطالعه و آموزش تفکر خالق و کار با کودکان،
شواهدی دیده ام که نشان می دهد خالقیت را می توان آموزش داد ( نقل از باگتو.) 2212 1
ریکاردز )1988) 2نیز معتقد است که خالقیت با آموزش ،قابلیت رشد و تحول بیشتری را
پیدا می کند نقل از تورنس (  .) 9111هر چند توانایی تفکر خالق به طور بالقوه و به نحو فطری
در کودکان به ودیعه نهاده شده است ،اما ظهور آن مستلزم پرورش این مقوله توسط معلمان در
نظام آموزشی می باشد ،زیرا انگیزش ،مهارت ها و ویژگی های شخصیتی ،خالقیت افراد را شکل
می دهد ( شریعتمداری  .)1392دراین سالها دامنه ای از اقدامات برای تحریك خالقیت صورت
گرفت ،با این حال فعالیت های آن زمان فاقد یك برنامه منظم و کنترل شده بود .در واقع
کارهای مربوط به سال)  ( 1980را باید نخستین اقدامات مسئوالنه برای تشویق برنامه های
آموزشی خالقیت تلقی کرد ،زیرا صاحب نظران متقاعد شدند که با تسریع خالقیت می توان
به افراد کمك کرد تا خودشان چهارچوب های نوینی را برای زندگی شان بیافرینند ( نقل از
پیر خائفی  .) 1391بسیاری از متخصصین تعلیم و تربیت ،بر سودمندی طراحی روشهای
آموزشی دانش آموز محور که فعالیتهای آن بر اساس مسائل جهان واقعی طراحی میشود ،تأکید
می کنند ،این شیوه یك رویکرد تربیتی نوینی است که به دانش آموزان کمك می کند معمار
دانش خود باشند ( .نقل از فیروز بخت  .) 1394معموالً معلمان مدارس تصور می کنند همه
شاگردان در یك سطح از لحاظ علمی قرار دادند و نحوه کار آنها باید مشابه باشد ،نتیجه این طرز
فکر محدود کردن رشد خالقیت شاگردان و مجبور ساختن آنها به پیروی از اصول و قواعد معین
است در این صورت سر نوشت کودکان خالق بسیار تیره تر از سرنوشت کودکانی است که
هوشبهرهای عالی دارند و اگر درک درستی نسبت به آنان نداشته باشند ،هیچ امکانی برای تبدیل
شدن به بزرگسال خالق نخواهند داشت ،شریعتمداری ( .)1392در جهت کشف ویژگی های
کودکان خالق ،پاره ای از دانشمندان از جمله مك کللند3در آمریکا در دهه  1992وجود انگیزش
و تأثیر آن را بر خالقیت بررسی نموده و می گوید :افراد خالق همانند اکثر مردم انسان های
پیچیده ای هستند و هیچ تئوری منحصر به فردی نمی تواند تمام رفتار آنها را توجیه کند ( نقل
1 - Beghetto,
2 - Richards
3 - mekkelland
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ازاسنونر و فریمن .) 1392 ،1استاین ) 2003( 2نیز پس از تحقیقات و مطالعات انجام شده درباره
ویژگی های افراد خالق به این نتیجه رسیده است که افراد خالق دارای ویژگی های زیر هستند
 :انگیزه پیشرفت سطح باال ،کنجکاوی فراوان ،عالقه مندی زیاد به نظم و ترتیب در کارها ،قدرت
ابراز وجود و خودکفایی ،پشتکار و انضباط در کارها ،استقالل و طرز فکر انتقادی  ،انگیزه های
زیاد و دانش وسیع ،اشتیاق و احساس سرشار ،عالقه کم به روابط اجتماعی و حساسیت زیاد نسبت
به مسائل اجتماعی ،تفکر شهودی و قدرت تأثیرگذاری بر دیگران  .در بعد آموزش و شکوفایی
تفکر خالق بررسی گروهی ازدانشمندان مانند ) :واالچ و کوگان ، 1999 3مانسفیلد،2222 4
گیلفورد ، 2222 1آیسنك ،2224 6راین  2006 7و برک ) 2229 9نشان می دهد که خالقیت
پدیده ای چند متغیری است یعنی عواملی نظیر جامعه ،خانواده ،شخصیت و توانائیهای شناختی
همزمان بر آن تاثیر می گذارند ) ،به نقل از استرنبرگ 2223 9و مایهالی .) 2229 12مروردیگر
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تحقیقات بیانگر آن است که خالقیت در ترکیب عناصر اصلی خود یعنی سیالی  ،انعطاف
پذیری و ابتکار تحت تاثیر آموزش افزایش یافته و بویژه توانائی ابتکار از جهش محسوسی
برخودار می شود ( به نقل از آناره  112224و گیلفورد .) 2221وبستر 12و همکاران ( ،)2213طی
تحقیقی در رابطه با افزایش فرایند خالقیت به منظور تبیین چگونگی یادگیری دانش آموزان پس
از آموزش از طریق تکنولوژی آموزشی ،دریافتند که ایجاد یك محیط آرام و به دور از رقابت و
مواجه ساختن دانش آموزان با مسائل جدید و از قبل پیش بینی نشده ،آنها را قادر می سازد تا

1 - Snowner&Ferimen
2 - Stain
3 - Wallach and kogan
4 - Mansfield

- Guilford
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6 - Eysneck
7 - Rayan
8 - Rayan

9 Sternberg

-

10 - Mihally
11 - Annare
12 - Vebster
21 - Vernon,P.

تبیین پدیدار شناسی آموزگاران...
راههای جدید و خالقانه ای برای حل مسائل بیابند .در پژوهشی که ورنون )2212( 1در مورد
تفسیرکیفیت روابط بین دانش آموزان دختر و پسر مبتکر ،در دوازده کالس درس دوره اول
دبیرستان انجام داد ،به این نتیجه رسید که احتمال آنکه پسران درباره ی عقاید همکالسیهایشان به
بحث بپردازند ،هشت بار بیش از دختران است .دیگر پژوهش های انجام شده در مورد تکنیك
ها و شیوه های تدریس ،نتایج زیر را در پی داشته اند  :همبستگی بین خالقیت و روش مباحثه در
گروه های کوچك )دوتی ، (1997 2اهمیت آموزش و کار سخت درمورد شکوفایی استعداد
(بلوم ،( ،)1991 3الگو بودن نقش مربی و منبعی برای همانندسازی (به نقل از بیانلو )1392،و تفکر
خالق به عنوان عامل پیش بینی کننده اثر بخشی معلم )دیویدویچ و میلگرام. )2211 4
در کنار شیوه های موثر بر شکوفایی تفکر خالق ،عوامل بازدارنده ای نیز در این امر طی
تحقیقات به اثبات رسیده است .علل فرهنگی و اجتماعی از جمله عواملی است که می توان به
آن اشاره کرد .هر چند در سا لهای اخیر تغییرات اساسی در نگرش جامعه نسبت به توانایی
های دو جنس پسر و دخترو همچنین زمینه های برخورداری از فرصتهای مساوی برای شکوفایی
استعدادهای خالق هر دو جنس بوجود آمده است ،برخی از محققان متذکر شده اند که تفاو
تهای جنسی در سطح شناختی به خاطر نگر شهای کلیشه ای اجتماعی  -فرهنگی افراد است )
آبرا .) 1این موانع در ارتباط با دوران کودکی و تربیت ،نظام آموزشی ،فشارهای اجتماعی و رقابت
های مرسوم در اجتماع مطرح می گردند که برای غلبه بر آنها می توان اصول تربیتی صحیح در
خانواده ها و نظام آموزشی را رواج داد .یکی از دالیل این امر که ما هر چه بیشتر رشد می کنیم،
خالقیتمان کمتر می شود ،آن است که قربانی فرهنگ ،رسوم اجتماعی و عادات می شویم،
سوادکوهی و نوروزی (  .) 1399غفاری( )1394در پژوهش خود به بررسی چهار مانع
آموزشگاهی ،فردی ،سازمانی و خانوادگی بر رشد تفکر خالق پرداخته است که نتایج نشان داد،
چهار مانع ذکر شده بر رشد تفکر تأثیر دارند و از دیدگاه او بیشترین تأثیر مربوط به موانع
22 – duty
22 - Bloom
24 - Davidovitch & Milgram

- abra.j

5
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آموزشگاهی است( .گاالگر  )1391بیان می کند همکاری  41درصد از اولیای دانش آموزان
نسبت به وضعیت تحصیلی فرزندشان ضعیف است وهمچنین نامناسب بودن رفتار مربی که منبع
وسرمشق مناسبی برای همانندسازی کودک است( نقل از معروفی  .) 1392کیم ،)2223(1که
شرایط و محیط آموزشی را از عوامل مهم و مؤثر بر عملکرد دانش آموز می داند .نتایج تحقیقات
میر قیداری(،)1393که نقش محیط خانوادگی خالق و محیط خانودگی غیر خالق را در پرورش
خالقیت بیان می کند و آنها را از یکدیگر متمایز می سازد .اگر چه آموزش تفکر خالق از
شواهد موثق و قوی در داخل و خارج از کشوربرخورداراست ،بااینحال این موضوع از بعد
کارآفرینی و به دلیل داشتن رابطه ی عمیق با اشتغال و شکوفایی اقتصاد جامعه ،نیاز به اهتمام
بیشتری در عرصه ی تعلیم و تربیت دارد.با همه ی این اقدامات و فعالیت ها ،پژوهش حاضر را
می توان شیوه ای جدید در یافتن حقایق دانست ،زیرا گر چه تاکنون در کشور تعدادی تحقیق
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«کمی» در زمینه خالقیت دانش آموزان انجام شده و رابطه یا همبستگی دو متغیر را بررسی کرده
اند ،اما داده های جمع آوری شده بیشتر پرسشنامه ای بوده ونظرات افراد را به عنوان مرجع مطلع
در قالب چند سوال جویا شده  ،که هیچ دلیلی بر اشتباه ناپذیری آن وجود ندارد .دلیل این امر آن
است که اظهارات موثق آنان بیش از آنکه بر واقعیت متکی باشد ،به عقاید شخصی بستگی دارد.
اما تحقیقات «کیفی » یك سیستم برای سازماندهی واقعیات شناخته شده جهت دستیابی به یك
نتیجه است(گال و بورگ .)1392 2بر نوآور بودن واطمینان این گونه تحقیقات اندیشمندان بزرگ
نیز صحه گذاشته اند .فلیك )1392( 3بیان می کند که هدف تحقیق کیفی کشف و پروراندن
نظریه های جدید و دیدگاه هایی که بنیانی تجربی دارند و ارتباطات اجتماعی و ذهنیت محقق و
آنانی که مورد مطالعه قرار می گیرند به جزئی از فرآیند تحقیق بدل می شوند .
بنابراین با عنایت به پیشینه نظری موجود که برآموزش تفکر خالق کودکان و نقش آن
در ارتقای ذهن وشخصیت تاکید دارند و نیز ضعف پژوهشی و بویژه مطالعه ی«کیفی» در داخل
و با توجه به اهمیت نقش معلمان در پرورش این پدیده مهم تربیتی و نیاز به نگاه پدیدارشناسی به
1 - Kimm
2 - Gall & borg
3 - Flick

تبیین پدیدار شناسی آموزگاران...
این مسئله ،مقاله حاضر بر آن بود تا به تبیین واقعیات رخ داده در کالس درس اقدام نموده و با
شناسایی ویژگیهای شاخص دانش آموزان خالق نقاط ضعف وقوت آنان را دریابد و راهکار های
پرورشی اجرایی وپیشنهادی ،چالش ها و موانع موجود در این زمینه را استخراج وتوصیف نماید.
به این ترتیب برنامه ریزان درسی با آگاهی از این یافته ها می توانند برنامه آموزشی مناسب را
تدوین ،یا محتو ا و چگونگی آن را ترسیم نمایند.

سوأالت پژوهش
 .9معلمان ویژگی های خاص کودکان خالق راچگونه توصیف کرده اند؟
 .2معلمان در مورد شیوه های پرورش تفکر خالق و راهکارهای بهبود آن چه پیشنهادی
دارند؟
 .2معلمان موانع بازدارنده رشد خالقیت در خانه و مدرسه را چگونه شرح می دهند ؟

روش تحقیق
پژوهش حاضر یك پژوهش کیفی از نوع پدیدار شناختی است .پژوهش پدیدار شناسی مطالعه
تجربه زیست شده است .ویژگی های تحقیق کیفی عبارت است از :تأثیر محققان بر تحقیقشان به
منزله بخشی از فرآیند تولید دانش ،انتخاب صحیح نظریه ها و روش های مناسب ؛ تجزیه و تحلیل
دیدگاه های مختلف و تنوع رویکردها و روش ها ،فلیك (  .) 1392مدت زمان هر مصاحبه حدود
32تا  41بود که هنگام شنیدن مطالب تکراری و رسیدن به حالت اشباع مصاحبه به اتمام می رسید.
محیط این پژوهش شامل کلیه معلمان مقطع ابتدایی شهرستان آباده بوده است .روش نمونه گیری
در این مطالعه نمونه گیری از افراد «کلیدی »1به شیوه ی «مبتنی بر هدف » 2و روش مورد استفاده
گلوله برفی بود  .همچنین برای گردآوری اطالعات از روش مصاحبه عمیق نیمه ساختار یافته
استفاده شد که به وسیله دستگاه  MP3ضبط گردید .ین نوع مصاحبه متشکل از یك سری
1 - The oretical
2 - Purposeful
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سوأالت منسجم است که برای به دست آوردن اطالعات بیشتر و موشکافی عمیق تر موضوع مورد
مصاحبه ،از سوأالت باز پاسخ نیز استفاده شدکه پرسش های چند گزینه ای ،بلی – خیر و کوتاه
پاسخ در آن جایگاهی نداشت .پژوهشگر در راستای افزایش اطمینان پذیری پژوهش خود  ،اقدام
به انجام دو مصاحبه آزمایشی نیز نمود .در تحقیق کیفی ،مشخص نمودن حجم نمونه رابطه
مستقیمی با تصمیم گیری و قضاوت محقق دارد و قواعد از قبل تدوین شده ای وجود ندارد که
در نهایت ،تعداد معلمان مشارکت کننده در مصاحبه به  9نفر رسید ،جدول« .»1یافته های بدست
آمده در پژوهش با استفاده از روش  7مرحله ای «کالیزی » 1مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
این روش از دیدگاه او به شرح زیر است:
 -1همه توضیحات شرکت کننده (پروتکل ها) برای کسب یك معنی  ،روی کاغذ نوشته و برای
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آنها خوانده شد.
 -2به هر توضیح برگشته و از آنها عبارات یا جمالتی که به طور مستقیم به پدیده مورد نظر مربوط
است را استخراج کنید(یعنی استخراج جمالت مهم از متن مصاحبه ها).
 -3سعی کنید معنی هر توضیح مهم را بیرون آورید ،یعنی چند مفهوم کلی که از جمالت مهم
کسب می شود و مربوط به هر کدام از سواالت پژوهش است( .که به آن معانی منظم شده می
گویند).
 -4مورد باال را برای هر توضیح ( تك تك جمالت مهم ) تکرار و معانی فرموله شده غنی را به
صورت خوشه موضوعات سازماندهی کنید  ( .مفاهیمی که مربوط به موضوعات مشابه هستند را
به طور جداگانه دسته بندی می کنیم ).
الف) این خوشهه موضهوعات را به پروتکل های اولیه ( متن اصلی پیاده شده روی کاغذ) ارجاع
دهید تا روایی آنها تایید گردد.

1 - Collaizi

تبیین پدیدار شناسی آموزگاران...
ب) بعضهی از موضهوعات ممکن است با موارد دیگر یك دست نباشند ،یا به طور کامل با دیگر
موارد مربوط نباشههند  ،یعنی اگر موضههوعات یك سههوال با دیگر سههواالت پژوهش مرتبط نبود،
(کالیزی به محقق پیشهنهاد می کند برای نادیده گرفتن داده ها یا موضهوعاتی نامتناسهب وسوسه
نشوند).
 -1نتایج هر چیز در یك توضهیح جامع از موضهوعات مورد بررسی جمع آوری گردد ( چکیده
ی کلی کهه از دیهد محقق ،از کهل جمالت مربوط بهه هر سهههوال در قهالهب یهك عبارت کوتاه
استخراج می شود ).
 -6تا آنجا که ممکن اسهت توضهیحی جامع از پدیده ی مورد بررسی در یك بیان بدون ابهام از
ساختار اساسی آن منظم گردد که اغلب تحت عنوان ساختار ذاتی پدیده نام گذاری می شود.
 -7روایی نهایی با رجوع به هر شرکت کننده بدست می آید ،می توان در یك جلسه مصاحبه ،از
شهرکت کنندگان در مورد یافته ها سهوال شهود تا مشهخص شود که هر دسته مفاهیم استخراجی
مربوط به بیانات کدام مصهههاحبه شهههونده اسهههت (هالووی .(13881محقق برای اطمینان یافتن و
کسههب «روایی درونی» 2و پایایی از روش « بازسههازی واقعیت »اسههتفاده کرد و متن پیاده شههده
مصاحبه ها را برای شرکت کنندگان ارسال و بازخورد گرفته شده و صحت مطالب از سوی آنان
را بررسی کرد .
جدول(: )1مشخصات جمعیت شناختی شرکت کنندگان در پژوهش
شماره مصاحبه

مدرک

سابقه تدریس

پایه تدریس

کارشناسی

12

پنجم

1

کارشناسی

11

دوم

2

شونده

1 - Haluwiy
2 - Internal Validity
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کارشناسی

22

اول

3

کارشناسی

13

چهارم

4

کارشناسی

7

چهارم

1

کاردانی

17

سوم

6

کاردانی

9

سوم

7

کارشناسی ارشد

23

پنجم

9

کارشناسی ارشد

9

پنجم

9

یافته ها
در تجزیه و تحلیل متن مصهاحبه ها به شیوه ی کالیزی ،پس از مطالعه ودرک معانی ،ابتدا
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نمونه ها ( جمالت مهم ) ذکر گردید ،سههپس معانی منظم شههده ( مولفه های جزئی ) که شههامل
 222کد مفهومی بود ،درگام بعد دسته بندی خوشه های موضوعات،که« »19مولفه را در بر می
گرفهت و در نههایهت تم های اصهههلی ( توضهههیحات جامع ) در  4تم که پس از ذکر نمونه ها و
موضوعات ،کل یافته ها در قالب مدل مفهومی ارائه گردید.
یافته ها و نمونه های ذکر شده در سوال اول :

« این گونه دانش آموزان همیشه سواالت مختلف و متفاوتی می پرسند و کنجکاوی خود را در
هر درس و موضوعی نشان می دهند و تا قانع نشوند ،دست بردار نیستند » .شرکت کننده شماره 1
« یك ویژگی که من در کودکان خالق می بینم این است که خودش را نشان می دهد ،یعنی هر
اندازه استعداد و توانایی و تجربه دارد آن را بروز می دهد و از انزوا دوری می کند » شرکت
کننده شماره . 2
« کودک هدف ما چون رشد اجتماعی و منطقی داره ابتدا از صحبت ها و پیشنهادات دیگران
انتقاد می کند .یعنی در واقع انتقادگر است تا این که کم کم خالق می شود و ایده های جدیدی
از خود بروز می دهد » .شرکت کننده شماره .4

تبیین پدیدار شناسی آموزگاران...

این شاگرد بیشتر خود را موظف می دانست ،مثالً اگر می گفتیم تعداد 12کلمه که تشدید داشته
باشد را بنویسید  ،به جای 12کلمه 122کلمه و همه را با خط خوانا می نوشت که همین زیبانویسی
خود ابتکار بزرگیست » شرکت کننده شماره .9
« خصوصیت دیگری که من در کالس از شاگرد خالق دیدم این بود که اطالعات او به روزتر
وگنجینه لغات بیشتری هم دارند که به خاطر همان مطالعه بیشتر می باشد و رقابت او نیز حتی با
بقیه بیشتر بود و جواب سوأل من را با آمادگی بهتری می دهد » شرکت کننده شماره . 1
با توجه به مفاهیم استخراج شده از مصاحبه ها ،معانی منظم شده در مولفه ی کلی « تفاوت در
ویژگی ها » دسته بندی شدند که «  » 1موضوع شامل  ( :داشتن روحیه پرسشگری  ،دارا بودن
تفکر انتقادی کودکان  ،داشتن خودپنداره مثبت  ،ایده پردازی و شکستن قالب ها ،و مفهومی ساختن

موضوعات درسی ) را در بر گرفت .
یافته ها و نمونه های ذکر شده در سوال دوم :

« ما سعی می کنیم شعر را با آهنگ برای دانش آموزان بخوانیم و یا همخوانی کنیم  ،حاال بچه
هایی که خالق هستند و به آهنگ و شعر بیشتر توجه می کنند فوراً آن را با آهنگ دیگری مثل
آهنگ آقای افتخاری که قبالً گوش داده اند ،اجرا می کنند » شرکت کننده شماره . 9
« نگاه یك نواخت به دانش آموز و عدم توجه به تفاوت های فردی باعث می شود که
معلم همیشه از یك روش یا الگو پیروی کند و نتواند به تفاوت های فردی پی ببرد که
در نتیجه شاگرد هم به یك روش یا الگوی تدریس معلم پیروی می کند و هیچ خالقیتی
را از خود بروز نمی دهد » شرکت کننده شماره .7
« محرک های بصری مانند تصاویر ،اشعار و جمله های آموزنده را در معرض دید
همیشگی دانش آموزان قرار می دهم تا کودکان نسبت به آن کنجکاو شوند و درباره آن
فکر کنند و مهارت های انسانی و اخالقی بیشتری را فراگیرند و مهارت های انسانی و
اخالقی بیشتری را فراگیرند » شرکت کننده شماره .6
« برگزاری کارگاه های ویژه خالقیت و روش آموزش آن برای معلمان به طور دائم و با کیفیت
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باال می تواند روش ها و الگو های بهتری را برای پرورش خالقیت و شناخت استعداد های نهفته
و متفاوت شاگردان،برای ما ارائه نماید » شرکت کننده شماره 9
« والدین کودک باید از رفتارها و حرکاتی که مایه اضطراب و نگرانی فرزندشان می شود
بپرهیزند،مثال از دعوای خانوادگی و ایجاد تنش های روحی خودداری کنند.که این به نظر من
باعث می شود تا کودک احساس امنیت عاطفی بیشتری کند و در مدرسه درس را نیز بهتر یاد
بگیرد » شرکت کننده شماره 9
« هماهنگ بودن کادر اداری مدرسه و داشتن روابط عاطفی و خوب بویژه همکاری مدیر با
آموزگاران و عدم بدبینی نسبت به یکدیگر باعث می شود تا معلمان که الگوی واقعی دانش
آموزان می باشند ،نیز با روحیه و انگیزه بهتری به کالس بروند » شرکت کننده شماره .1
« محی ط فامیلی مناسب که فقط کودک ملزم نباشد خود را با شخصیت پدر و مادر تطبیق و
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همانند سازی کند» .مصاحبه شونده شماره .1
بر اساس یافته های بدست آمده از متن مصاحبه ها در سوال دوم ،معانی منظم شده در مولفه ی
کلی « شیوه های دانش آموز محور » دسته بندی شدند که «  » 1موضوع شامل  ( :استفاده از
تشویق  ،تغییر روش با توجه به موقعیت  ،تقویت تفکر واگرا  ،تمرکز دادن بر حواس پنج گانه ،

ارائه ی راهکارهای آموزشی ) را در بر گرفت .
یافته ها و برخی نمونه های ذکر شده در سوال سوم :

« کمبود وقت کالسی و مدرسه باعث می شود که ما کمتر به انجام آموزش های گوناگون و در
نتیجه تفهیم مطالب و یادگیری بهتر بپردازیم » شرکت کننده شماره . 6
« ساعت های درسی محدود و حجم کتاب ها زیاد ،درنتیجه وقت مفید کالس ناچیز است که اگر
فرصت کافی داشتیم بیشتر می توانستیم در کالس با تك تك شاگردان همکاری کنیم و تمرین
ها و مسائل ریاضی را با مشورت یکدیگر حل کنیم » شرکت کننده شماره . 1
« در بعضی از مدرسه ها و حتی کالس ما میز و صندلی بسر کم و یا فرسوده و کهنه است و حتی
ساختمان آنها هم بسیار قدیمی و خراب است ،یا کالس من که  31نفر است و با این تعداد به هیچ
وجه نمی توان روی بروز و پرورش خالقیت دانش آموز کار کرد » شرکت کننده شماره .9

تبیین پدیدار شناسی آموزگاران...

«امکانات فیزیکی که 12سال پیش در مدرسه ما بود ،هنوز هم وجود دارد و تغییری نکرده است
و باید با همین وسایل محدود کنار آمد ،در حالی که سطح توقع دانش آموزان باالتر رفته و به
چیزهای جدیدتری نیاز دارند ،تا بتوانند آنها را دستکاری یا مورد استفاده قرار دهند » شرکت
کننده شماره . 1
« متأسفانه والدین در موارد زیادی نگرش خوبی نسبت به مراجعه به مدرسه ندارند و به وضعیت
تحصیلی و تربیتی فرزندشان رسیدگی نمی کنند و همکاری مطلوبی با ما انجام نمی دهند ،تا اگر
استعداد پیشرفت و خالقی در وجود کودک باشد ،زودتر شکوفا شود و باید چند بار به آنها تلفن
زد یا سفارش کرد تا در جلسات اولیا شرکت کنند » شرکت کننده شماره .7
« بعضی خانواده ها را سراغ دارم که به عاطفه و شخصیت اعضا ،کمتر اهمیت می دهند ،مثالً اگر
کودک مطلب یا سخن جدیدی را در منزل به زبان بیاورد ،حتی من دیده ام که به خاطر بچه بودن
او مورد تمسخر قرار می گیرد و کودک از ادامه اظهار نظرهای بعدی نزد والدین خودداری می
کند که یك مشکل بزرگ در رشد تفکرات کودک می باشد » شرکت کننده شماره . 1
بر اساس یافته های بدست آمده از متن پاسخ های این سوال ،معانی منظم شده در دو مولفه ی
کلی « موانع آموزشی » و « موانع اجتماعی » دسته بندی شدند که مولفه ی اول «  » 4موضوع
شامل  ( :کمبود وقت جهت عمق بخشیدن یادگیری ،آشنا نبودن معلمان با خالقیت ،وجود کالسهای
پر جمعیت و نبود امکانات کافی ) و مولفه دوم نیز «  » 4مورد از جمله ( :تأثیر منفی همساالن ،عدم

آرامش روانی در منزل ،فقر مالی در خانواده ،آشنا نبودن والدین باخالقیت و وجود باورها و تفکرات
غلط » را در بر گرفتند .
پس از تفسیر متون و مفاهیم استخراج شده از مصاحبه ها ،معانی منظم شده ی سواالت پژوهش
در چهار مولفه ی کلی دسته بندی شدند که همراه با موضوعات مرتبط به هر مولفه در نمودار «
» 1آمده است .
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نمودار (« : )1پدیدار شناسی آموزگاران از پرورش تفکر خالق»
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تبیین پدیدار شناسی آموزگاران...

تفاوت در در ویژگی های کودکان خالق
• داشتن روحیه پرسشگری
• مفهومی ساختن موضوعات درسی
• ایده پردازی و شکستن قالب ها
• داشتن خودپنداره مثبت
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• دارا بودن تفکر انتقادی کودکان خالق

شیوه های دانش آموز محور

موانع اجتماعی

• استفاده از تشویق

• تأثیر منفی همساالن

• تغییر روش با توجه به موقعیت

• عدم آرامش روانی در منزل

• تقویت تفکر واگرا

• فقر مالی در خانواده

• تمرکز دادن بر حواس پنج گانه

• آشنا نبودن والدین باخالقیت

• ارائه راهکارهای آموزشی

• وجود باورها و تفکرات غلط

موانع آموزشی

• کمبود وقت جهت عمق بخشیدن یادگیری یادگیری
• آشنا نبودن معلمان با خالقیت
• وجود کالسهای پر جمعیت
• نبود امکانات کافی
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بحث و تفسیر
هدف پژوهش حاضههر تبیین ویژگی های دانش آموزان خالق ،شههیوه های پرورشههی و موانع
بازدارنده ی رشهد تفکر خالق کودکان در مقطع دبسهتان بوده است .خصوصیات بارز و منحصر
به فردی که از یافته های سهوال اول بدسهت آمده عبارتند از :داشتن روحیه پرسشگری ،مفهومی
ساختن موضوعات درسی  ،ایده پردازی و شکستن قالب ها ،داشتن خودپنداره مثبت و دارا بودن
تفکر انتقادی .از دیگر شههایسههتگی های عمومی برای این کودکان :انگیزه پیشههرفت سههطح باال
،کنجکاوی فراوان ،عالقه مندی زیاد به نظم و ترتیب در کارها ،قدرت ابراز وجود و خودکفایی،
پشهتکار و انضهباط در کارها و قدرت تأثیرگذاری بر دیگران بیان شهده است .حقایقی را که در
این زمینهه آموزگاران در کالس تجربه کرده اند را می توان به عنوان مبنایی برای شهههناخت بهتر
کودکهان مبتکر و دانا قلمداد کرد تا با گزینش و تربیت این گونه نخبگان خردسهههال ،هم ازهدر
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رفتن سرمایه انسانی جلوگیری کرد وهم در بخش آموزش ،بهره وری افزونتری از منابع مادی را
نصهیب جامعه کرد .اندیشهمندانی مانند «تایلور و استاین» ویژگی های برجسته ی کودک خالق
را :انگیزه های زیاد و دانش وسههیع ،اشههتیاق و احسههاس سههرشههار ،عالقه کم به روابط اجتماعی و
حسهاسیت زیاد نسبت به مسائل اجتماعی ،تفکر شهودی ،جویندگی ،مهارت در بازسازی عقاید،
خود مختاری ،استقالل ،پذیرش مثبت از خود و زبردستی بیان می کنند( ،نقل از استاین2003 1
) .تورنس ( ،) 1991اسهههنونر و فریمن () 1392و گیلفورد ( ) 2222ادعهها دارنههد کههه افراد خالق
همانند اکثر مردم انسهان های پیچیده ای هسهتند و هیچ نظریه ی منحصر به فردی نمی تواند تمام
رفتهار آنها را توجیه کند زیرا افرادی که خط مشهههی خود را بر نوآوری می گذارند بیش از حد
جاه طلب و در پی ترقی دائمی یا بسههیار بلند پرواز هسههتند و اینها از نظر روانی احسههاس نیاز می
کننهد کهه همواره بهایهد بهه موفقیهت ههای بزرگی دسهههت یهابند ،همچنین ویژگی هایی که این
دانشهههمنهدان از زبهان معلمهان فعال در این زمینه دریافته بودند ،عبارت بود از :رعایت دیگران،

1 - Stain

تبیین پدیدار شناسی آموزگاران...
اسهتقالل در تفکر  ،عزم ثابت ،سختکوشی ،شوخ طبعی ،کنجکاوی ،صمیمیت ،ادب ،انجام به
موقع و دانستن .
سوال دوم ناظر بر این موضوع بود که تفکر خالق را با چه شیوه ها و راهکارهایی می توان
در کودکان بروز داد .یافته ها بیانگر این نکته است که توانمندی های خالقانه فراوانی در کودکان
دبستانی وجود دارد ،اما شکوفایی و هدایت این استعداد ها وهیجانات وتبدیل شدن آنان به
بزرگسال آفریننده ،در گام نخست مستلزم آموزش همه جانبه اولیاء و تعامل بیشتر آنان با مراکز
تحصیل فرزندانشان ودر گام بعدی نیازمند تغییر بنیادی در استراتژی ها و تکنیك های آموزشی
توسط آموزگاران و مسلح کردن آنان به فکورانه ترین اصول و شیوه های آموزشی مبتکرانه ،قبل
از ورود به کالس درس می باشد  .نتایج حاصل موید این مطلب است که برخی آموزگاران در
کالس درس از روش های بحث گروهی ،مشارکتی و حل مسئله بیشتر استفاده می کنند و با
فرصت دادن به شاگردان جهت ابراز عقاید خود ،توجه به تفاوت های فردی و پیگیری فعالیت
های یادگیری دانش آموزان ،اعتماد به نفس را در آنان تقویت می کنند و چگونگی انجام پژوهش
و تفکرخالق را به آنان یاد می دهند .در تبیین این یافته ها ،میتوان چنین بیان کرد که برنامه
درسی در سطوح مختلف نظام آموزشی به گونه ای است که محتوای دروس بسیار زیاد است.
هرچند که دانش آموزان نسبت به دروسی که در یادگیری آنها آزادی عمل بیشتری دارند
عالقه زیادی نشان میدهند )ویجنیا )2211 ،اما زمان کافی برای مسلط شدن درآنها را در اختیار
نخواهند داشت .از این رو نقش معلم و روش تدریس او در این امر بسیار با اهمیت است .آنها
باید به دانش آموزان احترام گذاشته ،فکرهای مبتکرانه را تشویق کرده و مرزهای کالس را از
طریق سفر ها و میهمانی ها توسعه دهند و در گفتگو های کالسی به طور فعال شرکت کنند.
دوتی( ،)1997گاالگر( ،)1399آمابیل(  ،)1993دیویدویچ و میلگرام ) 2211( 1و برالینر و گیج2
( )2222ثابت کردند که بین تفکر خالق و میزان اثر بخشی استادان رابطه مثبت ومعنادار وجود
دارد و نشان دادند که کیفیت یادگیری در روش های تدریس فعال و همراه با تکنولوژی مانند
روش های بحثی ،گروهی و حل مسئله بیشتر از روش های تدریس غیرفعال از جمله سخنرانی
1- Davidovitch&Milgram
2 - Berliner &Gaij
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است .بلوم )1991( 1اطالعاتی از 120فرد موفق در شش زمینه شغلی را گرد آوری کرد و به این
نتیجه رسید که موفقیت های بزرگ به چگونگی و کیفیت نوع آموزش بستگی دارد .نتایج پژوهش
های هرلفیش 2و اسمیت )2223( 3و گاالگر وآخنر )2222( 4نشان داد که شرایط آموشی مانند
فراگرفتن مهارت های عقالنی؛ محرک های حسی یا پاره ای از سرگرمی ها؛ طرز تفکر انتقادی؛
ابتکار ،رهایی از جمود فکری؛ ایده آل ،آرزوها و قدرت تخیل؛ مساعد بودن عوامل زندگی و
اجتماعی هموار کننده بروز خالقیت است و هر چیزی دارای نقش و الگو و منبعی برای همانند
سازی کودکان می باشد .در این نقش او قادر است بر روی کودکان تاثیر بگذارد و سبب
برانگیختن تفکر واگرا بشود( به نقل از شریعتمداری  .)1392بنابراین می توان گفت که برنامه
ریزان وفعاالن عرصه ی تربیت خالق جامعه باید کاری کنند تا کودکان به اندازه کافی استقالل
عمل داشته باشند و با ایجاد چالش برای آنان ،خودشان مسئول یادگیری شوند و برکار او نظارت
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داشته باشند و از قضاوت و داوری و انتقاد نسبت به ایده های کودکان دوری کنند و محدودیتی
برای ارائه نظرات آنان اعمال نکنند ،تا یادگیری خودراهبر در بین آنان گسترش یابد و افرادی
باشند با بینش خالق و اجتماعی .
یافته ها ثابت کردکه رعایت نکاتی مانند :آزادی عمل برای تصمیم گیری و کشف جهان
اطراف ،و استقالل عمل در محیط خانواده باعث می شود کودک در آینده فردی خالق گردد و
بعضی از عوامل مربوط به مدرسه نظیر مدیریت قوی و فضای عاطفی مناسب بر عملکرد تحصیلی
دانش آموزان موثر است ،نیز ثابت شدکه بین وسعت خانواده ها و خالقیت ارتباطی دیده نمی
شود و بین خالقیت و تحصیالت والدین رابطه معناداری وجود ندارد .بنابر ای ن در تفکر خالق
نیاز به شرایط و زمینه هایی ماورائ حال حاضر میباشد تا امکان ظهور تفکر خالق فراهم گردد،
زیرا ذهنی که می تواند به گونه ای ابتکاری بیاندیشد خواهد توانست برای پیچیده ترین موقعیت
های مختلف زندگی ،شغل و تحصیل راه حل های ناب و موثری را پیدا کند .مطالعات واالچ
وکوگان( ،)1999راین ( ،)2006گیلفورد ( ،)2222برک (  ،) 2229آیسنك ( )2224و مانسفیلد
1 - Bloom
2 - Herlfish
3 - Semite
4 - Gallager&Akhnner

تبیین پدیدار شناسی آموزگاران...
(  ) 2222نیز نشان داده که خالقیت پدیده ای چند متغیری است یعنی عواملی نظیر جامعه،
خانواده ،شخصیت و توانائیهای شناختی همزمان بر آن تاثیر می گذارند (نقل از

استرنبرگ1

 2223و مایهالی .) 2221 2با همه ی توجهات و کوشش ها ،مسائلی هستند که نقش بازدارندگی
در این زمینه دارند .زیرا جامعه می تواند زمینه بروز و ظهور خالقیت را فراهم سازد و یا از شکوفایی
آن جلوگیری کند و به مثابه یك عامل بازدارنده عمل نماید .در پاسخ به سوال سوم و از بعد
آموزشی موانعی مانند :کمبود وقت جهت عمق بخشیدن یادگیری ،آشنا نبودن معلمان با خالقیت،
وجود کالسهای پر جمعیت ،نبود امکانات آموزشی کافی و از بعد اجتماعی :تأثیر منفی همساالن،
عدم آرامش روانی و فقر مالی در خانواده ،آشنا نبودن والدین باخالقیت و وجود باورها و تفکرات
غلط پدیدار شد.آنچه ازیافته های واقعی این پژوهش پیداست ،رفع عوامل بازدارنده در رشد تخیل
و تفکر را می طلبد ،زیرا نبود شرایط آموزشی فرهنگی وامکانات متنوع و تحریك کننده باعث
ایجاد عادت به شیوه انفعالی ودر تداوم زمان باعث جمود فکری و از بین رفتن حس پرسشگری
ودستکاری مسائل در دانش آموز می شود .غفاری( )1394به بررسی چهار مانع آموزشگاهی،
فردی ،سازمانی و خانوادگی بر رشد تفکر خالق پرداخته است که نتایج نشان داد ،چهار مانع ذکر
شده بر رشد تفکر تأثیر دارند و از دیدگاه آنان بیشترین تأثیر مربوط به موانع آموزشگاهی است.
یافته های پژوهش کیم ( )2223و میر قیداری( ،)1393نیز شرایط و محیط آموزشی را از عوامل
مهم و مؤثر بر عملکرد دانش آموز می داند و درکنار آن نقش محیط خانوادگی خالق و محیط
خانودگی غیر خالق را در پرورش خالقیت بیان می کنند وآنها را از یکدیگر متمایز می سازد.
همچنین تحقیق بکائی( )1397ثابت کرد که همکاری  41درصد از اولیای دانش آموزان نسبت به
وضعیت تحصیلی فرزندشان ضعیف است و نامناسب بودن رفتار مربی که منبع وسرمشق مناسبی
برای همانندسازی کودک است .از این رو نتایج موید این موضوع است که فاکتور های آموزشی
و نگرشهای فرهنگی موجب جرأت ورزتر شدن کودکان برای کسب تجربیات جدید،
دستکاری کردن محیط و فراهم کردن فرصتهای بیشتر برای تجربه های محیطی آ نها می شود
که همگی موجب تقویت تفکر و عملکرد خالقانه می شود.
1 - Sternberg
2 - Mihaly
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در پایان با توجه به اهداف ویافته های پژوهش می توان گفت از چالش هایی که معلمان
همواره با آن مواجه بوده اند ،شناخت ویژگی ها و استعدادهای فراگیران در یك کالس و عدم
آشنایی آنان با نظریات و یافته های کاربردی علوم ،در جهت شکوفایی خالقیت است .چرا که
هم دانش آموزان از استعدادها ،رشد اجتماعی و جسمانی و قابلیت های خالق متفاوتی برخوردار
هستند وحتی از والدین متفاوتی الگوپذیری داشته اند و هم اینکه شرایط اقتصادی اجتماعی جامعه
نیز در سطح مطلوب نبوده تا بتواند موانع را رفع نماید و نیازها را به حد مطلوب برساند .از همین
رو آموزگاران باید از تجربه ،مهارت و تدبیر الزم برخوردار باشند .آموزش رویکرد های مبتنی بر
تکنولوژی آموزشی و به کارگیری شیوه های نوین تدریس مانند بارش فکری ،کاوشگری ،بحث
گروهی و بدیعه پردازی توسط معلمان در قالب طرح های مستمر و چرخشی ضمن خدمت
وبرگزاری دوره های آموزش خانواده جهت آشنایی والدین با ویژگی های شناختی کودکان و
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چگونگی پرورش آن می تواند این نقیصه را رفع نماید وموقعیتی فراهم آورند تا کودکان جرأت
و جسارت قالب شکنی را به دست آورند و آنان را هدایت کنند تا باعث نوآوری و کیفیت بیشتری
در زندگی خود شوند .پیشنهاد می شود در پژوهشهای آتی ،تأثیر هر کدام از شیوه های یادگیری
و فاکتورهای اجتماعی فرهنگی بر شکوفایی تفکر خالق کودکان به طور جداگانه و مبسوط مورد
تبیین قرار گیرد.
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