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 چکيده
 ردعالی انجام شد. روش مو پژوهش حاضر با هدف شناسایی نشانگرهای خالقیت پداگوژیکی و یادگیری در آموزش

کنندگان بالقوه پژوهش، اساتید و خبرگان دانشگاهی دارای مشارکت. بود استفاده روش تحقیق کیفی از نوع پدیدارشناسی

نیمه ساختاریافته بود  هها نیز مصاحبسابقه علمی در حوزه خالقیت در آموزش عالی بودند. روش گردآوری داده تخصص و

نفر مصاحبه صورت  25ع نظری با کلیدی و معیار اشبا نظرانبگیری هدفمند از نوع انتخاب صاحکه با استفاده از رویکرد نمونه

های پژوهش نشان داد که خالقیت افتهیدرنهایت  طریق تکنیک تحلیل مضمون انجام گردید و ها ازوتحلیل دادهگرفت. تجزیه

 .استخالق  مشتمل بر سه بعد محتوای آموزشی خالق، رویکردهای آموزشی خالق و رویکردهای ارزیابی پداگوژیکی

های یافتن مسئله، حل مسئله، مهارت ای،ص محتوای آموزشی بر ضرورت توجه به نیازهای منطقهکنندگان در خصوشرکت

های رویکردهای آموزشی خالق را برقراری ترین ویژگیداشتند. همچنین مهم شناختی تأکیدکارآفرینی و سواد سالمت و بوم

رویکردهای آموزشی  کارگیرییس، بهی آموزشی در تدرگیری خالق از فناورمحتوای آموزشی و مسائل زندگی، بهره ارتباط بین

ذکر کردند. در ارتباط با رویکردهای ارزیابی  زش مبتنی بر مباحثههای مطالعه و ایفای نقش، آمومتنوع و خالق نظیر حلقه

شویق و تسهیل خالقیت تارتباط با  در موقعیتی را مورد تأکید قرار دادند. عالوه بر این خالق نیز رویکرد فیدفوروارد و ارزیابی

پذیری و غنا بخشیدن به ی، جسارت، ریسکپرسشگری، کنجکاو های دانشگاهی بر تشویق و حمایت ازیادگیری در محیط

پژوهش امکان بهبود فرایندهای  های اینبدیهی است که یافته. اشتندددانشگاهی تأکید  هایبرنامه در محیطهای فوقفعالیت

 ده است.آورح آموزش عالی را فراهم یاددهی و یادگیری در سط
 

  یادگیری ، خالقیت پداگوژیکی، خالقیتتحلیل مضمون آموزش عالی، :هاي کليديواژه
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 مقدمه
اعتقادند که دانش و خالقیت به این طور گسترده بر به گذاران و اقتصادداناندانشگاهیان، سیاست

از  ترتیب، بسیاریبدین . اندشده اقتصاد جهانی مبدل های اصلی ارزش اقتصادی درمحرک

نسبت به این  ها بایدطور خاص دانشگاههای آموزشی و بهکنند که سیستمنظران استدالل میصاحب

باشند و در عرصه جدید الزم است وضعیت خود را از حالت  ها )دانش و خالقیت( پاسخگومحرک

سوی جامعه و چرا که پیشرفت به ؛(2013، 1و پویا تغییر دهند )مینز سنتی ناکارآمد به نظامی خالق

عنوان مراکز ایجاد دانش، همواره خالقیت را ها، بهآن است که دانشگاه اقتصاد مبتنی بر دانش مستلزم

ها در توسعه اجتماعی و نقش دانشگاه توان گفت که با توجه بهعبارتی میبهدهند.  توجه قرار مورد

 از پیش محسوس استدانشگاهی بیش  هاییت در محیطاقتصادی، نیاز به بهبود و پرورش خالق

 .(2015، 2)گاسبر و مابیک

توان از دانشگاهی خالقیت را می هایپژوهشگران بر این باورند که در آموزش عالی و محیط 

؛ 2010، 4چین و هیوی ؛2011، 3اسمیت) طریق فرایندهای آموزشی و یادگیری بهبود و ارتقاء بخشید

دارد نیز اظهار می (2020) 7مشابه بارنت طوربه(. 2013، 6و زاید نسی، ح؛ هیالل2011، 5درو و مکی

های الزم جهت پرورش خالقیت در شرطو یادگیری از جمله پیش 8یخالقیت پداگوژیک که

. شواهد فوق حاکی از آن است که هستندایده دانشگاه خالق  های دانشگاهی و تحققمحیط

های دانشگاهی در وهله نخست مستلزم درک و فهم تقاء خالقیت در محیطار موردتوجه قرار دادن و

 است.فرایندهای آموزشی و یادگیری  خالقیت در

ها تجلی در رسالت آموزشی و کارکرد تدریس دانشگاه بارنت خالقیت پداگوژیکیطبق نظر 

 یکی تدریس خالقیتشود: و مفهوم فراگیری است که از دو منظر مالحظه می( 2020)بارنت،  یابدمی

 گیردو دیگری تدریس خالق. تدریس خالقیت با هدف توسعه تفکر خالق فراگیران انجام می

صورت که دانشجویان باید یاد بگیرند تا به هاییها و تکنیکها، روشو مهارت( 2015، 9)تسای

خالقیت را برای کارگیرند و همچنین فرایند خود به ایآگاهانه خالقیت را در زندگی شخصی و حرفه

 معناست که مدرسان تدریس خالق نیز بدان(. 2015، 10)منزی گیرددیگران تسهیل نمایند را دربرمی

انگیزتر و کارآمدتر ر، هیجانتجذاب گیرند تا یادگیری رارویکردهای سرشار از تخیل را به کار می"

                                                           
1 . Means 
2 . Gaspar & Mabic 
3 . Smith 
4 . Chien & Hui 
5 . Drew & Mackie 
6 . Hilal, Husin, & Zayed 
7 . Barnett 
8 . pedagogical creativity 
9 . Tsai 
10. Manzi 
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، ابداعی، آموزش درگیرانه" پداگوژیکی عبارت است از طور خالصه خالقیتبه (.2015)تسای، " کنند

که   (2010، 2)ساویر "منوازی دارای نظبداهه "و شکلی از ( 2011، 1ر )کرافتآوانگیز و نشاطهیجان

نوبه خود  برند که بهای برای انتقال معرفت به کار میرویکردهای خالقانه دهندگاندر آن آموزش

 (.2004، 3کرافتد )جفری و شوقدرت بخشیدن به فراگیران می منجر به

اه داللت دارد و تمام مسائل زیر ابعاد تدریس در دانشگ تمامیاختصار بهاصطالح پداگوژیکی به

شود، ای که از طریق آن آموزش ارائه میرابطة پداگوژیکی، رسانه :آینددر این حوزه به چشم می

های تحصیلی و برنامة امهاهیت برنمتجربیات یادگیری پیش روی دانشجویان،  ها،کارگیری فناوریبه

)بارنت،  یادگیری و ارزشیابیویان، تدریس، و راهبردهای نهادی تأثیرگذار بر دانشج درسی موجود

2015 ،2020.) 

)تسای،  القیت یادگیری )فراگیر محور( استمحور(، ایده خ در مقابل خالقیت پداگوژیکی )معلم

وزشی ممکن است با هدف حمایت از دیهی است که خالقیت پداگوژیکی و پیشرفت آم(. ب2015

 است. خود نیز سزاوار توجهخودیدر بین دانشجویان انجام پذیرد، اما خالقیت یادگیری به خالقیت

 ن( خالقیت یادگیری )از طرف دانشجویارابطه میان خالقیت پداگوژیکی )از جانب مؤسسات( و 

که وجود  ایوشن است اما نکتهو ررسد که این امر بدیهی صریح و آشکار نیست. چنین به نظر می

یادگیری یا کمرنگ  رزمان باعث افزایش خالقیت دتواند همدارد این است که خالقیت پداگوژیکی می

رابطه مستقیمی وجود ندارد.  داگوژیکی و خالقیت یادگیریحال بین خالقیت پ شدن آن شود. با این

 خودآموزان دهد. این امر در پدیده ز رختواند در نبود خالقیت آموزشی نیخالقیت یادگیری می

یان است. دانشجو مشهود است. مفهوم یادگیری خودراهبر و دانشجو ـ محور گواهی بر این ادعا

با اختیار عمل رفتار  وبیشگیرند و کمتوانند به طرق مختلف، هدایت یادگیری خود را به دستمی

دیگر، دانشجویان عبارتکنند؛ بهمی ند، کنشگریقرار دار ها فارغ از ساختارهایی که در آنکنند. آن

یادگیری خود خالقانه عمل کنند )بارنت،  دهیتوانند در شکلصورت فردی و چه جمعی( می)چه به

2020.) 

(. 2011، 4گرین و برسلر-فردی است )سفتن هدف نهایی یادگیری خالق شکوفایی استعدادهای

های یادگیری مخصوص به خود را بشناسند و بفهمند که ابتدا باید شیوه برای این منظور فراگیران

 ها را ُکند کند. برای غلبه بر موانع شخصی که بر سر راهاست منحنی یادگیری آن چه عواملی ممکن

 5ویگینز واقع (. در2015نیاز است )تسای،  رشته از تجارب موردشان قرار دارد، یکفرآیند یادگیری

 یابد که فراگیر کند و توسعه مییادگیری خالق فقط زمانی ظهور می " کندشاره می( ا2011)

                                                           
1 . Craft 
2 . Sawyer 
3 . Jeffrey & Craft 
4. Sefton-Green & Bresler 
5. Wiggins 
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های مستقیم جایش را بازخورد و دستورالعمل چالشی نو مواجه شود که جای یکی پس از دیگری با

ای را طراحی کنند که به های آموزشیبدین طریق مدرسان باید برنامه". است متمرکز پرکرده

 1پردازد که فراگیران را در معنای وسیع آن به چالش بکشد. برناردپرزحمت و مسائلی ب هایپرسش

یادگیری خالق باید در همه سطوح پردازش معرفت ازجمله در پرسیدن  کند کهاشاره می (2011)

ظهور  ها و ارزیابی نتایجشان،ها، کندوکاو گزینهفراگیران، ایجاد ارتباطات، تولید ایده سؤال از جانب

 .یابد

تمایل به رویارویی با دانشجو دارای استعداد،  شودمی یادگیری موجب خالصه، خالقیت طوربه

تالش برای کسب جایگاه و کسب بینش فردی در گری، جسارت، جلوه پذیری،ریسکها، ناشناخته

 هایی که از زمینه اجتماعیاند )شاید آنی دانشجویان پیشاپیش حائز این شرایط. برخمقام فراگیر باشد

کننده دلگرم هایی نیاز به آموزشی دارد کهگیری چنین استعدادشکلبرخوردارند(؛ اما مشخصاً،  خاصی

شناختی( بخشی هستی نوعی، این چالشگیری چنین شرایطی )بهگرا باشد. از این رو، شکلو مثبت

بیش  زیدارد که تدریس، چی از تدریس در آموزش عالی است و به همین دلیل، این درک نیز وجود

  (.2020)بارنت،  شناختی استامل معرفتاز یک تع

های ضرورت پرورش و ترویج خالقیت در محیط با وجودبا توجه به مطالب مطرح شده، 

های توانایی مختلف حاکی از آن است که هایهای دانشگاهی، نتایج پژوهشویژه محیطآموزشی به

؛ فایفر 2015، 2، روییز، پریتو، فراندیز و ساینز)برمجودر دوره ابتدایی و متوسطه  تنهاخالق اغلب نه

، 5حسینی ؛1020، 4شوند )آلنکار و فلیتنیز سرکوب میبلکه در آموزش عالی (، 2013، 3و وسلر

دهد که در حوزه آموزش عالی های مختلف نشان مینتایج پژوهش(. 2011، 6؛ وسلر و ناکانو2011

های خالقانه دانشجویان، اهمیت خالقیت و توجه به آن در تواناییتوجه به توسعه  عالوه بر عدم

؛ 2009آلنکار و فلیت، شده است )کم گرفتهای دستطور گستردهآموزشی و یادگیری به فرایندهای

 (.2011حسینی، ؛ 2006، و همکاران 7جکسون

انحصاری روی  طورتوجهی وجود دارد که بههای فوق، پیشینه تجربی قابلعالوه بر پژوهش

انجمن (، 1389)و صادقی میری محتشمی،  ،مسئله خالقیت در آموزش عالی تمرکز دارد. صادقی

های خود به پژوهش ( در5201گاسبر و مابیک )( و 2008) 9کالیمن(، 2007) 8های اروپادانشگاه

 ( 2017) 10پریراو آلنکار، فلیت و ( 2015منزی )اند. بررسی مفهوم خالقیت در آموزش عالی پرداخته

                                                           
1. Burnard 
2. Bermejo, Ruiz, Prieto, Ferrándiz, & Sainz 
3. Pfeiffer & Wechsler 
4. Alencar & Fleith 
5. Hosseini 
6. Wechsler & Nakano 
7 . Jackson, Oliver, Shaw, & Wisdom 
8. European University Association 
9. Kleiman 
10. Alencar, Fleith, & Pereira 
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را مورد مطالعه  های خالقیت در آموزش عالیکننده و چالشهای خود عوامل تسهیلنیز در پژوهش

ضرورت پرورش خالقیت در  ضمن بیان ( در پژوهش خود1385بهروزی ) همچنین. اندقرار داده

افراد  آموزش عالی در پرورش آموزش عالی، به نقش فرهنگ در توسعه خالقیت و چگونگی تأثیر

 ( در پژوهش خود نشان دادند که رشد1394عالوه براین، محبی و ربیعی ). خالق پرداخته است

توانند می های دانشجویان و نیز شرایط آموزشی از جمله عواملی هستند کهای استادان، ویژگیحرفه

ـ مارولوکا-طور مشابه، پاپالیئونتیوکیفیت تدریس خالق را تعیین کنند. به  1چو، میهای و کانیس، ورناوا

دانشجویان خود را برای آینده  خواهندها میدر پژوهش خود نشان دادند که اگر دانشگاه( 2014)

مناسب ایجاد کنند و رویکردهای آموزشی را  بینی آماده سازند باید یک محیط یادگیریپیش غیرقابل

ها در دنیای واقعی ترغیب از فرصتخالقیت خود و استفاده  اتخاذ نمایند که دانشجویان را به توسعه

منظور تسهیل یادگیری خالق باید روی نیز در پژوهش خود نشان داد که به (2016) 2جاستینا. کند

 3گرایی در طراحی و ارائه برنامه درسی تمرکز کرد. رابینسون، شاپ و آویسهسازنده رویکردهای

عالی  خالقیت پداگوژیکی در آموزش در پژوهش خود نشان دادند ازجمله عوامل مؤثر بر( 2018)

 .های آموزشی، محتوای یادگیری و استقالل فراگیران استمحیط و رویه

نظران مختلف توجه پژوهشگران و صاحب با وجودپیشینه پژوهش حاکی از آن است که  بررسی

 ردموضوع خالقیت در آموزش عالی، مفهوم خالقیت پداگوژیکی و خالقیت یادگیری کمتر مو به

 های اندکی که با محوریت خالقیت پداگوژیکی درتوجه پژوهشگران بوده است و در پژوهش

خالق در  اند یا خالقیت یادگیری مورد توجه نبوده یا ذیل مفهوم تدریسآموزش عالی انجام شده

خالقیت  وهشگران ضمن اینکه مفهومرو، در پژوهش حاضر پژشده است. ازاین نظر گرفته

اند فرایندی در نظر گرفته عنواندانند، خالقیت یادگیری را بهاتر از تدریس خالق میپداگوژیکی را فر

تواند در نبود آن نیز رخ دهد؛ هم می داگوژیکی قرار بگیرد وتواند تحت تأثیر خالقیت پکه هم می

های طرش خالقیت در محیها در راستای پروانشگاهکه د هستندطور ویژه به دنبال بررسی این مهم و به

 وژیکی و یادگیری خالق باشند؟پداگ توانند ازنظرخود چگونه می
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 روش پژوهش

 ها کیفی از نوع پدیدارشناسیپژوهش حاضر از نظر هدف، بنیادی و از نظر روش گردآوری داده

 .است

 پژوهش کنندگانمشارکت

بودند که  دنیااساتید و خبرگان دانشگاهی از اقصی نقاط  کنندگان بالقوه پژوهش شاملمشارکت

گیری با استفاده از رویکرد هدفمند و مطلع تشخیص داده شدند. نمونه در ارتباط با موضوع پژوهش

کنندگان از بین اساتید و انجام گرفت. به عبارتی مشارکت «1کلیدی نظرانصاحب»به روش انتخاب 

طور عام و فرایندهای ه: الف( در زمینه خالقیت در آموزش عالی بهشدند ک خبرگان دانشگاهی انتخاب

طور خاص تألیف یا پژوهشی داشتند؛ یا ب( در یادگیری خالق در آموزش عالی به یاددهی و

تعیین حجم  های مذکور نقش راهنما، مشاور یا داور را ایفا کرده بودند. برایمرتبط با حوزه ایرساله

به اشباع نظری ادامه یافت  ها تا رسیدنکه مصاحبهطوریری بهره گرفته شد بهنمونه نیز از اشباع نظ

مصاحبه با  8حضوری؛  صورتنظران ایرانی بهمصاحبه با صاحب 17مصاحبه ) 25نهایت  و در

 .نظران از اقصی نقاط جهان از طریق ایمیل( صورت پذیرفتصاحب

؛ (3-2-1ی علمی دانشگاه اصفهان )کدهاهیئتشوندگان حضوری سه نفر عضو از میان مصاحبه

؛ چهار (7-6-5-4ی ریزی آموزش عالی )کدهاعلمی موسسه پژوهش و برنامهچهار نفر عضو هیئت

(؛ دو نفر عضو 11-10-9-8علمی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی )کدهای نفر عضو هیئت

دانشگاه عالمه طباطبائی )کد  علمیت(؛ یک نفر عضو هیئ13-12علمی دانشگاه مشهد )کدهای هیئت

علمی دانشگاه (؛ و یک نفر عضو هیئت16-15علمی دانشگاه تهران )کدهای (؛ دو نفر عضو هیئت14

 دانشگاه ،2ماربورگ آلمان های فیلیپسیک از دانشگاه ( بودند. همچنین از هر17شهید بهشتی )کد 

، 6انگلستان -لندن ، میدلزکس5وسترن استرالیا ،4ایندیانا بلومینگتون آمریکا ،3آمریکایی در امارات

یا مدرس دانشگاهی  علمییک عضو هیئت 9صربستان-بلگراد و 8برزیل-برازیلیا ،7دانمارک آلبورگ

طریق ایمیل به فرم  نظر کلیدی و مطلع نسبت به موضوع پژوهش تشخیص داده شد ازکه صاحب

اهداف پژوهش بود،  کمیلی در خصوصمصاحبه که حاوی سؤاالت مصاحبه به همراه توضیحات ت

-24-23-22-21-20-19-18ه )مشارکت کنندگان به ترتیب دانشگا پاسخ داد )کدهای اختصاصی

25.) 
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 ابزارهاي پژوهش

شد. در  منظور گردآوری اطالعات از مصاحبه نیمه ساختاریافته بهره گرفتهدر پژوهش حاضر به

پژوهش از  عنوان سوال اصلیدر ادامه به طور کلی هدف پژوهش ذکر شد.ابتدای مصاحبه به

دام آموزش عالی ک نشانگرهای خالقیت پداگوژیکی و یادگیری در»کنندگان پرسیده شد: مشارکت

دو سؤال پرسیده  کنندگانسپس به منظور مدیریت و هدایت فرایند مصاحبه به ترتیب از شرکت«. اند؟

 :شد

 خالق باشند؟ پداگوژیکی توانند ازنظرها چگونه میدانشگاه -1

 توانند در حوزه یادگیری خالق باشند؟ها چگونه میدانشگاه -2

کنندگان در خصوص محرمانه بودن اطالعات اطمینان داده شرکت ها، بهر مرحله انجام مصاحبهد

منظور هشد و صدا ضبط و سپس بانجام هاشوندگان، مصاحبهاجازه از مصاحبه شد و پس از کسب

صورت ارسال مصاحبه( به 8ها )است تعدادی از مصاحبه الزم به ذکرگردید )وتحلیل مکتوب تجزیه

 است(. شده فرم مصاحبه از طریق ایمیل انجام

 

 وتحليل اطالعاتروش تجزيه

شکل که پس از  ها صورت گرفته است به اینآوری دادهزمان با جمعها هموتحلیل دادهتجزیه 

ها با استفاده مصاحبه وتحلیلشد. تجزیهمصاحبه بعدی انجام میوتحلیل متن هر مصاحبه، اتمام تجزیه

 3های پایهدر سه سطح مضمون (2001) 2استرلینگ-بر اساس دیدگاه آتراید 1از روش تحلیل مضمون

آمده از ترکیب دستمقوالت به) 4های سازمان دهندهکدها و نکات کلیدی موجود در متن(، مضمون)

ی اصول حاکم های عالی دربرگیرندهمضمون) 5های فراگیرمضمون های پایه( وو تلخیص مضمون

ها بر ترتیب که بعد از پیاده کردن محتوای مصاحبه عنوان یک کل( صورت گرفت. بدینبر متن به

چندین بار با دقت بازخوانی و فعاالنه مورد قضاوت قرار  روی کاغذ، هر مصاحبه توسط محقق

ها، مفاهیم و غیره بود ها، پرسشای که شامل برخی تداعیاولیه هایگرفت و مضامین و یا برداشت

توانست در مراحل بعدی استفاده شود، مشخص گردیدند. کرد و میخطور می و به ذهن پژوهشگر

هایی از متن باشد، تعیین و ثبت شدند. در مرحله بعدی توانست معرف بخشمی سپس مضامینی که

)مضامین پایه و سازمان دهنده( صورت گرفت. برای این کار،  بندی مقولهکردن و خوشه عمل لیست

و  بودند های پایه که دارای شباهتاز استخراج و مشخص نمودن مضامین پایه، محقق مضمون پس

گذاری کرد؛ نام عنوان یک مضمون سازمان دهندهپوشانی داشتند با همدیگر ترکیب و بهبا یکدیگر هم
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مضامین پایه و سازمان دهنده  ها یک جدول خالصه ازیک از مصاحبهکه برای محتوای هر طوریبه

مضامین، همه جداول کنار هم قرار گرفتند و  تشکیل شد. در آخرین مرحله برای تلفیق موردها و یا

ها، مضامین پایه و ها و تفاوتمداوم و شناسایی مشابهت ها، مقایسهوری در دادهاز طریق غوطه

ذیل دو مفهوم فراگیر یعنی خالقیت پداگوژیکی و خالقیت یادگیری  دول وسازمان دهنده در دو ج

 .های پژوهش شداین جداول مبنای گزارش یافته هایبندی شدند که دادهدسته

معیارهای اعتبار سنجی  آمده، ازدستها و شبکه مضامین بهمنظور حصول اطمینان از اعتبار دادهبه

طور دقیق، برای قابلیت اعتبار استفاده شد. به 3انتقال و قابلیت 2یتائید پذیر ،1کیفی قابلیت اعتبار

بندی اطالعات بدون سازی و دستهها و خالصهمکرر، مقایسه داده های پژوهش عالوه بر مطالعهداده

ها، از روش بازبینی پژوهشگران همکار بهره گرفته شد. به این صورت که در داده اعمال تغییرات در

پژوهشگران  به تائید هاشده از متن مصاحبهها و مضامین استخراجحلیل، رونوشتمراحل ت تمام

شد از درک نمی درستیکنندگان بهرسید. همچنین اگر مواردی مبهم بود یا منظور مشارکتهمکار می

پژوهش نیز سعی شد  هایپذیری یافتهمنظور تائیدشد. بهسازی میشفافطریق تماس تلفنی و ایمیل 

منظور فراهم نمودن ها بهمایهدرون گیریها، تحلیل و شکلآوری دادهمراحل پژوهش اعم از جمعتمام 

منظور قابلیت  تشریح شود. عالوه بر این به امکان ممیزی پژوهش توسط مخاطبین و خوانندگان،

خواننده  و روشنی از بستر و زمینه پژوهش ارائه شود تا ها سعی شد توصیف مبسوطپذیری یافتهانتقال

های های دیگر قضاوت کند. در ضمن ارائه یافتهها در موقعیتیافته بتواند در مورد قابلیت کاربرد

کنندگان با حداکثر تنوع تجربیات های مناسب و انتخاب مشارکتبا نقل و قول غنی و دقیق همراه

 .های پژوهش کمک کندیافته تا به قابلیت انتقال صورت گرفت

 

 هايافته

های مربوط به شده، مضمونانجام هایپژوهش حاضر پس از بررسی و تحلیل مصاحبهدر 

مشاهده  2و  1 هایکه در جدول طورنشانگرهای خالقیت پداگوژیکی و یادگیری استخراج شد. همان

 7مضمون پایه و  25ها در قالب های کیفی حاصل از مصاحبهنتایج حاصل از تحلیل داده گردد،می

 مضمون فراگیر سازماندهی شد. 2ن دهنده و مضمون سازما
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پداگوژيکی به همراه  ها مربوط به مضمون فراگير خالقيتمصاحبه از آمدهدستهاي پايه و سازمان دهنده بهمضمون. 1جدول 
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مسئله، حل مسئله،  محتوای آموزشی مبتنی بر یافتن

 کندوکاو و پرس و جوی فکورانه
 % 24 نفر 6 1-7-10-12-15-17

 % 28 نفر 7 23-19-17-12-6-3-2 ایبرنامه درسی مبتنی بر نیازهای منطقه

 % 12 نفر 3 20-18-11 های کارآفرینیآموزش مهارت

شناختی در بعد توجه به سواد سالمت و سواد بوم

 آموزشی محتوای
 % 4 نفر 1 14

شی
وز

 آم
ی

ها
رد

یک
رو

 
الق

خ
 

رویکردهای آموزشی متنوع و خالق نظیر  کارگیریبه

 های مطالعه و ایفای نقشحلقه
 % 20 نفر 5 9-11-14-15-17

 % 20 نفر 5 19-17-10-6-5 آموزش مبتنی بر مباحثه

رویکرد  جایرویکرد آموزشی مبتنی بر دیالوگ به

 آموزشی مونولوگ و بازخوانی
 % 4 نفر 1 15

 برقراری ارتباط بین محتوای آموزشی و مسائل زندگی
1-3-4-8-11-13-16-

19 
 % 32 نفر 8

 % 16 نفر 4 23-22-19 -15 دانشجو محوری و تعامل با محتوا

 % 4 نفر 1 15 محوری در امر آموزشجای فراورده فرایند محوری به

 تدریس گیری خالق از فناوری دربهره
3-5-8-9-10-14-16-

24 
 %32 نفر 8

 % 8 نفر 2 25-4 یادگیری موقعیتی در آموزش دانشگاهی

ی 
ها

رد
یک

رو

بی
زیا

ار
 

الق
خ

 

 % 8 نفر 2 21-18 نگر(جای فیدبک )گذشتهنده نگر( بهفیدفوروارد )آی

 % 4 نفر 1 25 موقعیتیارزیابی 

 

نظران خالقیت پداگوژیکی مشتمل شود، طبق نظر صاحبمالحظه می 1که در جدول  طورهمان

و « رویکردهای آموزشی خالق»، «محتوای آموزشی خالق»دهنده یعنی سازمان بر سه مضمون

 .شداین ابعاد تفسیر و تحلیل خواهد است که در ادامه هرکدام از « ارزیابی خالق رویکردهای»
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يادگيري به همراه  ها مربوط به مضمون فراگير خالقيتمصاحبه از آمدهدستهاي پايه و سازمان دهنده بهمضمون .2جدول 
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-22-19-17-12-7 دادن به آزادی علمی و پرسشگری اهمیت

25 
 % 24 نفر 6

 % 20 نفر 5 20-15-13-10-7 درس با پرسشگری آغاز کالس

 % 24 نفر 6 18-13-12-9-7-1 ابهام و پرسش در ذهن دانشجویان ایجاد

ت
وی
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مه
رنا

ب
ی 

ها

وق
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ب
 

برنامه در حوزه مسائل های فوقبرنامه تقویت

 فرهنگی، هنری و ادبی و ورزشی
 % 16 نفر 4 1-2-11-23

 % 4 نفر 1 11 های مهارت زندگیسمینارها و کارگاه برگزاری
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حساسیت دانشجویان نسبت به محیط  افزایش

 اطراف خود
 % 24 نفر 6 2-3-6-11-14-18

  کنجکاوی در دانشجویان تقویت حس
 % 24 نفر 6 5-6-12-21-24-25

یق
شو

ت
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وی
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ت 
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ج

ی
ذیر

پ
 

 % 12 نفر 3 10-8-6 دادن به جسارت و شجاعت علمی میدان

 % 8 نفر 2 18-2 های معمولتفکر واگرایانه نسبت به رویه تقویت

 % 24 نفر 6 16-15-9-8-4-2 پذیریتشویق ریسک

حمایت از دانشجویان برای ارائه و  تشویق و

 های مختلفحلآزمون راه
 % 20 نفر 5 9-10-15-16-18

 

نظران خالقیت یادگیری مشتمل طبق نظر اکثر صاحب شود،مشاهده می 2طور که در جدول همان

 ، «های فوق برنامهتقویت برنامه» ،«و تقویت پرسشگری تشویق»سازمان دهنده یعنی  بر چهار مضمون

است. « پذیریریسک تشویق و تقویت جسارت،»و « تشویق و تقویت تجربه پذیری و کنجکاوی»

 .ها تفسیر و تحلیل خواهد شدمضمون که در ادامه هرکدام از این

فراگیر خالقیت پداگوژیکی و خالقیت یادگیری با ذکر  گیری دو مضموندر زیر چگونگی شکل

 .است شدهکنندگان ارائههایی از مشارکتقولنقل

 خالقيت پداگوژيکی( الف

)محتوای  دهندهمضمون سازمان 3داگوژیکی در قالب پ در این مطالعه نشانگرهای خالقیت

 مضمون پایه 14خالق و رویکردهای ارزیابی خالق( و  آموزشی خالق، رویکردهای آموزشی

 :زیر استقرار  سازماندهی شد که به

ترین را باید یاد بگیرند، بزرگ هاییاینکه دانشجویان چه مهارت محتواي آموزشی خالق: -1

های ضروری تسهیل در آشنایی با مهارت منظورطورکلی آموزش عالی است. بهدغدغه اساتید و به

کارگیری یک سرمشق کلی قرار گیرد، به تواند مورداستفادهها و موضوعات مختلف میکه در حوزه
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یک محتوای آموزشی خالق در آموزش  کنندگان(. طبق نظر شرکت2015)تسای،  تواند مفید باشدمی

 :شدهای زیر باست دربرگیرنده ویژگیبایعالی می

وقتی »: مسئله، حل مسئله، کندوکاو و پرس و جوي فکورانه محتواي آموزشی مبتنی بر يافتن

توانید کارآفرین و عه را آموزش بدهد شما میجام دانشگاه به شما مهارت حل مسئله و ارتباط با

آخرین گزارشی که بانک جهانی انتشار داده، ما در  طبق(. »10شونده کد )مصاحبه «خالق باشید

دستی های فنی و چیرهجای مهارتو آموزش باشیم، بلکه به آموزیآموزش آینده نباید دنبال مهارت

ئله، تفکر خالق، شناختی نظیر حل مسئله، یافتن مسهای و مهارت هاما نیاز داریم به سمت شایستگی

ها و های بعدی که باید در فراگیران تقویت شود توانمندیتوانمندی. تفکر انتقادی برویم

شود. ببینید بانک جهانی اجتماعی مثل احساس همدردی کردن نامیده می -رفتاری هایشایستگی

 دبستانی است دوم آموزشداند یکی پیشرا خیلی مهم می ها دو بخشآموزش این توانمندی برای

 شونده)مصاحبه« عالی است. ما نیازمند بازنگری در نظام آموزشی در یک اجماع ملی و جهانی هستیم

 (.7کد 

ای منطقه های درسی باید بر اساس نیازهایبرنامه»: ايمنطقه برنامه درسی مبتنی بر نيازهاي

بیایند  هایک منطقه صنعتی صنایع چه نیازهای دارند دانشگاه ثالً درباشد حتی ملی هم نباشد م

داخل هاروارد اآلن دارد  ای طراحی کنند نه اینکه بیایند ببیندمنطقه یها را متناسب با نیازهاسرفصل

اقتضائات محیطی با  در دانشگاه هایی که از نظر شود همان را کپی کنیم وچه چیزی تدریس می

شود متناسب با در هاروارد تدریس می آموزش دهیم. قاعدتاً محتوایی که ت هستند،هاروارد متفاو

شونده کد )مصاحبه« نباشد دیگری نیازهای منطقه منطقه خودش است که شاید متناسب با بافت و

2.) 

کارآفرینی را در تمام  هایطور صریح مهارتها بهدانشگاه»: هاي کارآفرينیآموزش مهارت

 (.18شونده کد )مصاحبه« دانشجویان آموزش دهندها به رشته

به نظرم فارغ از »: شناختی در بعد محتواي آموزشیتوجه به سواد سالمت و سواد بوم

 های اساسی بههای مهارتبایست با توانمندسازی و آموزشها میتخصصی، دانشگاه هایآموزش

و توانمندها  هاسازند. ازجمله این مهارتها را برای زندگی و حضور در اجتماع آماده دانشجویان آن

عنوان یک مهارت سالمت به . سوادشناختی استهستند سواد سالمت و سواد بومکه بسیار حیاتی 

کارگیری اطالعات در دستیابی، درک و به توانایی افراد دربه شود و شناختی و اجتماعی شناخته می

خالصه سواد سالمت به معنای دانستن اطالعات مهم  طورراستای ارتقاء سالمت خود اشاره دارد. به

سالم است. دومین سواد که به نظرم خیلی هم مهم است سواد  ها و تغذیهدرباره کنترل بیماری

شونده کد )مصاحبه« استزیست های حفاظت از محیطافراد نسبت به راه شناختی و آگاه نمودنبوم

14.) 
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به همان اندازه که محتوای آموزش  فرایند آموزش خالقدر یک  ق:رويکردهاي آموزشی خال -2

محتوا و مطالب آموزشی نیز حائز اهمیت است.  های ارائه، رویکردهای آموزش و شیوهاستمهم 

ت دربرگیرنده بایسخالق در آموزش عالی می کنندگان رویکردهای آموزشیطبق نظر شرکت

 :اشندهای زیر بویژگی

: هاي مطالعه و ايفاي نقشمتنوع و خالق نظير حلقه یکارگيري رويکردهاي آموزشبه

مسئله را آموزش دهند. انتقال اطالعات در  ها باید به دانشجویان شیوه اندیشیدن و حلدانشگاه»

منطقی نیست باید دانشجویان را توانمند سازیم تا بتوانند  شود دیگرسرعت منسوخ میدنیایی که به

برآیند. در خصوص رویکردهای آموزشی خالق نیز باید از رویکردهایی  از عهده مسئله زندگی خود

 های مطالعه وتوان به حلقهها فعال باشند ازجمله این رویکردها میفراگیران در آن استفاده نمود که

 (.17شونده کد )مصاحبه« بحث و گفتگو و ایفای نقش اشاره کرد

اطالعات باید مبتنی بر مباحثه  جای انتقالری بهیادگی -فرایند یاددهی»: آموزش مبتنی بر مباحثه

نوعی آموزش بحث و مباحثه کنند. به های کوچک در مورد موضوعاتباشد و دانشجویان در گروه

 (.19شونده کد )مصاحبه« نه سخنرانی ( باشدباید مبتنی بر خودیادگیری )یادگیری خودراهبر

در »: آموزشی مونولوگ و بازخوانیرويکرد  جايرويکرد آموزشی مبتنی بر ديالوگ به

صوتی که باید یک دانش تاریخ گذشته را شود ضبطهای دانشگاهی، دانشجو میاز آموزش بسیاری

هم نیستند  هایی که روزآمدذهنش بازخوانی کند بدون اینکه نقد و بازتابی نسبت به همین اندیشه در

ها پس و در آزمون اید همان را ضبط کندداشته باشد یک نقش بسیار منفعلی در بخش آموزش دارد ب

سمت رویکرد مبتنی بر  خواهیم در رویکردهای آموزشی خود خالق باشیم باید بهبدهد. اگر می

 (.15شونده کد )مصاحبه« دیالوگ و تعامل فعال دانشجویان برویم

نیازهای منطبق با  محتوای آموزشی باید»: برقراري ارتباط بين محتواي آموزشی و مسائل زندگی

آموزشی با مسائل زندگی فراگیران  جامعه و مسائل زندگی دانشجویان باشد. هرچقدر محتوا و مباحث

 (.3شونده کد )مصاحبه« شوندبیشتر درگیر آن می تر بوده وها جذابتر باشد قاعدتاً برای آنمرتبط

 هایمرکز فعالیتعنوان های رسمی را بهاتکا به کالس» : دانشجو محوري و تعامل با محتوا

« تعامل با محتوا را به وجود آورید محور وهای یادگیری دانشجو دهید. فعالیتیادگیری کاهش 

 (.23شونده کد مصاحبه)

در خالقیت و تدریس خالقانه فرایند »: محوري در امر آموزش وردهآجاي فرفرايند محوري به

همه  هاوردهبه مسئله است نه فرآورده. فرآ تفکر و رسیدنورده است؛ یعنی مهم فرایند آاز فر ترمهم

فرایند ممکن است  مثل هم هستند، همه باید ببیند چه واحدهای را باید بگذرانند؛ اما در خصوص

تواند مسیر هر دانشجویی می کنیم برایبه نتایج متفاوتی برسیم وقتی ما فرایند تفکر را مطرح می
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به تدریس خالق و تفکر خالق و تأکید روی  رایندی ما رامتفاوت باشد؛ بنابراین تأکید روی اهداف ف

 (.15شونده کد )مصاحبه« کندنزدیک می ای ما را به تدریس غیر خالقوردهآاهداف فر

ستفاده از تکنولوژی در تدریس و ا در بحث تکنولوژی»: تدريس گيري خالق از فناوري دربهره

ها مرسوم شده، چیزی که در دانشگاه ولیخالق کتاب و مقاالت زیادی تالیف و چاپ شده است 

شود. خالصه می ه از پاورپوینتآموزشی در استفاد کارگیری تکنولوژیواقع عمدتاً به این است که در

ونیکی نوعی روخوانی الکترهم کتاب را جزء جزء بنویسم و به پاورپوینتی که در بسیاری از مواقع

 (.9ه کد شوندمصاحبه« )یاست تا استفاده از تکنولوژ

باید به  های یادگیری و وضعیت آموزشیمحیط»: يادگيري موقعيتی در آموزش دانشگاهی

رنامه ببخشی از  مثال،عنوانها هستند مرتبط باشند. بهمطالبی که دانشجویان در حال یادگیری آن

، هاانهبخکتا ها،ها، مدارس، بیمارستانها، کارخانهها و مؤسسات واقعی )شرکتدرسی در سازمان

  (.25شونده کد )مصاحبه« درک استتئاترها و غیره( قابل

نقش  دتوانارزیابی می یک فرایند آموزش خالق شیوه درق: رويکردهاي ارزيابی خال -3

کنندگان طبق نظر شرکت. ای در تشویق و تسهیل خالقیت فراگیران داشته باشدکنندهتعیین

 د:زیر باشن هایرنده ویژگیبایست دربرگیمی رویکردهای ارزیابی خالق در آموزش عالی

برای  عنوان فرصتیاز عمل ارزیابی به»نگر(: )گذشته 2بک جاي فيدآينده نگر( به) 1فيدفوروارد

اجازه دهید تا  ارائه راهنمایی سازنده جهت بهبود عملکرد دانشجویان استفاده شود. به دانشجویان

دانشجو و ارائه بازخورد به او، باور  اگر پس از ارزیابی عملکردنتایج ارزیابی را دوباره ارسال کنند. 

ها بدهد، اجازه ارسال دوباره و انجام بهتر آن را به آن تواند کارش را بهتر انجامداشته باشید که می

پذیری و تجربه و هر نوع ریسک استپذیری و تجربه پذیری مستلزم ریسک بدهید. قاعدتاً خالقیت

 های دانشجویانشکست نیز همراه خواهد بود؛ بنابراین هر وقت عملکرد و فعالیت خطا و پذیری با

راهنمای سازنده به  کنید، اگر خطا یا اشتباهی در عملکرد و فعالیت خود دارند با ارائهرا ارزیابی می

 (.21 شونده کد)مصاحبه« را بهبود بخشندها کمک کنید تا عملکرد خود آن

شرفتشان باشد، و پی یابی دانشجویان باید شامل ارزیابی انتقادی از یادگیریارز»: ارزيابی موقعيتی

ها رزیابی دانش آنامتحان دانشجویان و ا نه اینکه تنها شامل نظرشان در مورد نمره نهایی باشد. انتقال

د شرفت و بهبوتواند منجر به پیها میتحصیلی آن های مرتبط به رشتهبه محیط مؤسسات و سازمان

 (.25 شونده کد)مصاحبه« عملکردها شود

 خالقيت يادگيري (ب

مضمون سازمان دهنده  4یادگیری در آموزش عالی در قالب  در این مطالعه نشانگرهای خالقیت

                                                           
1. feedforward 
2. feedback 
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 :ز نظرات صاحب نظران ارائه شده استکه در ادامه گزیده ای ا مضمون پایه سازماندهی شد 11و 

اساسًا  نشگاهی باید با پرسشگری آغاز شود وکالس درس دا»: تشويق و تقويت پرسشگري

که این  شودپرسش در ذهن دانشجو ایجاد کند. بنابراین زمانی نظام آموزشی یک کشور خالق می

یادگیری شود. زمانی  ترین مرتبه دانشگاهی تبدیل به اصل فراینددبستانی تا عالیپرسشگری از پیش

براین باعث ایجاد انگیزه  . خود پرسشگری عالوهگیرد که پرسشگری شکل بگیردیادگیری صورت می

اگر فراگیران پرسشی داشته باشند برای  شود،در فراگیران برای پیگیری فعاالنه فرایند آموزش می

« گوش کنند یا بروند جستجو و مطالعه کنند شونداینکه پاسخ آن را دریافت کنند مجبور می

 (.7شونده کد )مصاحبه

هنری و  برنامه در حوزه مسائل فرهنگی،های فوقتقویت برنامه»: برنامهفوقهاي تقويت برنامه

 هایها و تخصصهای موسیقی و شعر. دانشگاه محل یادگیری رشتهادبی و حتی ورزشی، کالس

 هایها تئاتر را از دانشکده شروع کردند بنابراین به نظرم تقویت مهارتکالسیک نیست خیلی

و  هاها به سمت کالسمنجر به خالقیت در فراگیران شود یعنی دانشگاه تواندای میبرنامهفوق

به  التحصیلیهای زندگی و... بروند؛ یعنی چیزی فراتر از مدرک موقع فارغهای مهارتکارگاه

 شونده)مصاحبه« چیز دیگری هم به دانشجو اعطا کنددانشجویان بدهد یعنی دانشگاه کنار تخصص 

 (.11کد 

باشد  دانشگاه باید رسالت و فلسفه مدونی داشته»: کنجکاوي ت تجربه پذيري وتشويق و تقوي

تقویت  به آزادی علمی و پرسشگری اهمیت بدهد و تجربه پذیری و کنجکاوی را در دانشجویان

(. 12کد  شونده)مصاحبه« های خالق را درون خودش بیشتر رشد بدهدکم بتواند انساننماید تا کم

ها و رخدادهای ی کند که دانشجویان نسبت به محرکیت زمانی تجلی پیدا مو خالق آفرینشگری»

 پیرامون خود حساس و کنجکاو باشند. شاید بخشی از کنجکاوی انتسابی باشد، با این حال محیطی

باید حساس  های دانشگاهی در وهله اول نباید این کنجکاوی را سرکوب کنند و در وهله دوممحیط

 (.6شونده کد مصاحبه« )یدآنها را در دانشجویان تقویت نماهای محیطی و پیگیری بودن به محرک

های دانشگاهی باید به جسارت و شجاعت محیط»: پذيريتشويق و تقويت جسارت، ريسک

حمایت  کندمیدان دهند به نحوی از کسی که یک ایده یا مفهوم و راهکار خالقانه را مطرح می علمی

شواهد محور و  هادهی شود و اینم در محیط دانشگاه و محیط کالس سازمانکها کمکنند و ایده

ها باید این محیط در(. »8شونده کد )مصاحبه« های عملی گرددحلمستند شود و تبدیل به راه

توانند وجود ندارد بلکه می راه حل پذیری ارزش باشد و به دانشجویان یاد بدهیم که یکریسک

 (.15شونده کد )مصاحبه« ارائه نمایندهای مختلفی حلراه

نشان  نشانگرهای خالقیت پداگوژیکی و یادگیری در آموزش عالی شبکه مضامین ،1شکل در 

 داده شده است.
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 نشانگرهای خالقیت پداگوژیکی و یادگیری در آموزش عالی شبکه مضامین .1شکل 

 

 گيريبحث و نتيجه

خالقیت پداگوژیکی و یادگیری در آموزش عالی نشانگرهای  پژوهش حاضر با هدف شناسایی

به سؤاالت پژوهش از مصاحبه نیمه ساختاریافته با متخصصان بهره  منظور پاسخگوییانجام شد. به

وتحلیل مستمر و  کنندگان و تجزیهآمده از مصاحبه با شرکت دستبه هایگرفته شد. بر اساس داده

که  استصلی خالقیت پداگوژیکی مشتمل بر سه بعد گفت که مضمون ا توانها میای آنمقایسه

 ق.محتوای آموزشی خالق، رویکردهای آموزشی خالق و رویکردهای ارزیابی خال :اند ازعبارت

خالق در آموزش عالی دربرگیرنده چهار  کنندگان مضمون محتوای آموزشیبر اساس نظر شرکت 

، «ایرنامه درسی مبتنی بر نیازهای منطقهب»از:  اندکه به ترتیب اهمیت عبارت استمضمون پایه 

آموزش »، «مسئله، حل مسئله، کندوکاو و پرس و جوی فکورانه محتوای آموزشی مبتنی بر یافتن»

در «. شناختی در بعد محتوای آموزشیتوجه به سواد سالمت و سواد بوم»و « های کارآفرینیمهارت

با ضرورت تدوین برنامه درسی مبتنی بر نیازهای های پژوهش و در ارتباط از یافته راستای این بخش

ای که یادگیرنده در آن زندگی بر تناسب محتوا با جامعههمواره متخصصان برنامه درسی  ای،منطقه
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ای دارد. اهمیت ویژه ییادگیر جامعه (. این تناسب از منظر1380اند )میرزابیگی، تأکید داشته کند،می

شود )کریمی و شریف، اجتماعی یادگیری تأکید می هاینظریهدر این رویکرد به برنامه درسی، بر 

1393.) 

پژوهش، سه توانایی یافتن مسئله، حل  هاییافته ( نیز در راستای این بخش از2015تسای ) 

اصلی دستاوردهای افراد خالق موفق معرفی  عنوان مراحلمسئله و پرس و جوی فکورانه را به

یافتن مسئله ممکن است ارتباط  که  "کنداشاره می (2015نقل از تسای، ؛ 1965) 1ورث-کند. مکمی

. چندین مدل از پردازش خالق، "باشد بسیار تنگاتنگی با اصالت در تفکر خالق در علم داشته

اند و پیشنهاد خالقانه مسائل به رسمیت شناخته عنوان اولین گام مهم در حلبازشناسی مسائل را به

تر از تربیت توانایی حل مسئله باشد یافتن مسئله ممکن است مشکل اند که تربیت برای تواناییکرده

 2اساس فراتحلیل مطالعات حوزه آموزش خالق توسط اسکات، لریتس و مامفورد (. بر2015)تسای، 

ه یافتن مسئله، ترکیب مفهومی و تولید ایده قدرتمندترین دهند کمی ترین نتایج نشاندقیق (2004)

 کنند که هنگامکارآمدی آموزش خالق دارند. بدین طریق این نویسندگان پیشنهاد می تأثیر را بر

  .داشته باشیم توسعه و هدایت هر برنامه آموزشی خالقی الزم است که این ]امور[ شناختی را مدنظر

کارآفرینی، اگرچه نگرش عامیانه بر آن است که کارآفرینان  هایمهارتدر ارتباط با آموزش 

آیند؛ اما شواهد بسیاری وجود دارد که این دیدگاه را کارآفرین به دنیا می یابند، بلکهپرورش نمی

 اند که سرمایهنظران دریافتهداند. امروزه صاحبو آموزش کارآفرینی را ضروری می نمایدتائید نمی

اکنون هم ؛ لذا باید ازشد التحصیالن کارآفرین موفق تأمین خواهدهای آینده از فارغشگاهاصلی دان

آمریکا، استرالیا،  متحدهریزی نمود. به همین دلیل در بسیاری از کشورها مانند ایاالتبرای آن برنامه

های ه گزارشای کگونهبه شودای بر آموزش کارآفرینی تأکید میطور برجستههند و انگلستان به

های دانشگاهی تأکید همه سطوح و رشته طور مکرر بر آموزش بیشتر کارآفرینی دردولتی و مستقل به

 (.1389و فدایی شهاب،  یزدان آبادی ایزدی(؛ 1999، 3لویورزند )می

عنوان ویژگی محتوای طور ویژه توسط محققان بهنیز به شناختیتوجه به سواد سالمت و سواد بوم

از  21طبق تعریفی که سازمان ملل در دهه دوم قرن  حالخالق مطرح نشده است، بااین آموزشی

تغییر اساسی ایجاد کرد. در این تعریف ماهیت سواد متحول شد و  سواد ارائه نمود در مفهوم سواد

 ها مصداق باسواد بودن قرارها و مهارتاعالم شد که داشتن این توانایی ایگانههای دوازدهمهارت

ها سواد سالمت )دانستن اطالعات مهم درباره تغذیه سالم و کنترل این مهارت گرفت. ازجمله

های حفاظت از دانستن راهشناختی )و توجه به موضوع سالمت روان( و سواد بوم هابیماری

های ضرورت توجه به سواد سالمت و سواد بوم شناختی، پژوهشبا وجود است. ( زیستمحیط

                                                           
1. Mackworth 
2. Scott, Leritz, & Mumford 
3. Levie 
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محمودی ؛ 2011، 1کویی اند )ژانگ ومت دانشجویان را پایین و ناکافی گزارش کردهسال مختلف سواد

( در 1395) الریجان رضایی، شبیری، سرمدی ونیز  شناختیسواد بوم در ارتباط با (.1394، و طاهری

زیستی دانشجویان زن و مرد رفتارهای محیط پژوهش خود نشان دادند که بین آگاهی، نگرش و

توجه برنامه ریزان  آحاد جامعه باید مورد محیطیندارد؛ بنابراین ارتقای سواد زیست تفاوتی وجود

 د.گذاران آموزشی قرار گیرراهبردی و سیاست

که رویکردهای آموزشی خالق در آموزش عالی دارای  کنندگان همچنین معتقد بودندشرکت

برقراری ارتباط بین محتوای »اند از: ترتیب اهمیت عبارت که به هستندچندین ویژگی برجسته 

کارگیری به»، «خالق از فناوری آموزشی در تدریس گیریبهره»، «آموزشی و مسائل زندگی

، «آموزش مبتنی بر مباحثه»، «های مطالعه و ایفای نقشحلقه رویکردهای آموزشی متنوع و خالق نظیر

رویکردهای مبتنی »، «انشگاهییادگیری موقعیتی در آموزش د»، «محتوا دانشجو محوری و تعامل با»

جای فراورده محوری فرایند محوری به»و « رویکرد آموزشی مونولوگ و بازخوانی جایبر دیالوگ به

 2لین، چانگ و چو، هانگ، چانهای پژوهش، هورنگدر راستای این بخش از یافته«. آموزش در امر

خالق، فراگیر محوری، استفاده از های تدریس راهبردنشان دادند ازجمله  ( در پژوهش خود2005)

متنوع و ارتباط دادن محتوای تدریس با زندگی واقعی فراگیران است. آنها  آموزشیکمک وسایل

ها ایجاد تفکر خالق در آن دادند که مباحثه و طراحی سؤاالت باز برای فراگیران باعث همچنین نشان

 جای نقشاند که در تدریس خالق مدرسان به( نیز اظهار داشته2001) 3اوهارا و استرنبرگ شود. می

اندیشی، بحث  کننده را بر عهده دارند و به فراگیران در زمینه خودمدرس و سخنران نقش تسهیل

 کنند.میهای گروهی کمک ش و فعالیتآفرینی، ارائه نمایگروهی، نقش

ازجمله عوامل مؤثر بر در پژوهش خود نشان دادند  طورمشابه( به2018)رابینسون و همکاران 

های آموزشی )که اشاره به رویکرد آموزشی، و رویه خالقیت پداگوژیکی در آموزش عالی محیط

پشتیبانی از دانشجویان دارد(، محتوای یادگیری )که اشاره به  محوریت دانشجو، احترام، امنیت و

با دنیای واقعی دارد(  چالش کشیدن تفکر دانشجویان و ارتباط دادن مطالب یادگیری و شناخت، به

نقش رهبری کالس را اشاره به این دارد که شرایطی فراهم شود که دانشجویان ) و استقالل فراگیران

است. همچنین نتایج مطالعه دیگری از سه معلم خالق تایوانی نشان داد که این ( رندبه عهده بگی

اگیر محور، استفاده از وسایل کردند: یادگیری فراز چندین راهبرد برجسته استفاده می معلمان

چندگانه، راهبردهای مدیریت کالس، برقراری ارتباط بین محتوای آموزشی و زندگی  آموزشیکمک

 (.2005تفکر خالق )هورنگ و همکاران، بحث در تشویق و استفاده از سؤاالت باز و قابل  واقعی

ویکردهای آموزشی بر تنوع ( نیز در گزارش خود در زمینه ر2007های اروپا )انجمن دانشگاه

                                                           
1 . Zhang & Cui 
2. Horng, Hong, ChanLin, Chang, & Chu 
3. O’Hara & Sternberg  



 201        ... شناسایی نشانگرهای خالقیت پداگوژیکی و یادگیری در آموزش عالی

اروپا  هاینمایند. طبق گزارش انجمن دانشگاهرویکردها و محوریت دانشجو در رویکردها تأکید می

سمینار موضوعی،  های مباحثه، کنفرانس واند از: کالس( رویکردهای آموزشی خالق عبارت2007)

 .ظرههای مناکارگاه )یادگیری از طریق عمل(، کافه های مطالعه،حلقه

خالقیت پداگوژیکی در آموزش عالی، رویکردهای ارزیابی  کنندگان بعد سومطبق نظر شرکت

جای فیدبک و ارزیابی به فیدفوروارد: مشتمل بر دو مضمون پایه است که این مضمون استخالق 

های پژوهش را با بخش از یافته طور ویژه ارتباط اینموقعیتی. اگرچه پژوهشی یافت نشد که به

اظهار ( 2016) 1دوالما و ایلوان ،حال این با بررسی و تائید قرار داده باشد، خالقیت پداگوژیکی مورد

جای منظور افزایش اثربخشی یادگیری دانشجویان و کیفیت نتایج، اساتید باید به اند که بهداشته

الزم را برای  امر شرایطنگر( بیشتر از فیدفوروارد )آینده نگر( استفاده کنند زیرا این گذشته) فیدبک

ن و یاآورد. هفراهم می هادانشجویان جهت انجام و حل صحیح وظایف و جلوگیری از اشتباه آن

های بهبود عملکرد دانشجویان در انجام وظایف یکی از راه اندنیز اذعان داشته( 2016) 2تیسارتنو

اهبردهای فیدفوروارد است. از بازخورد، افزایش استفاده از ر هاو نیز مشارکت و رضایت آن

که  داردطورکلی اظهار میبه( 2010) 3از فیدفوروارد وجود ندارد، سادلر که تعریف مشخصیدرحالی

بازخورد باید به پیشرفت  است و مبتنی بر این عقیده است که «آینده نگر» طور خاصاین رویکرد به

کنندگان توجه شرکت خالق که مورد ابیدر کارهای آینده منجر گردد. یکی دیگر از رویکردهای ارزی

اند که معلومات و یادگیری اظهار داشته کنندگان. مشارکتاستبوده است ارزیابی موقعیتی 

جای آنکه ایفای نقش کنند بهمتخصص در جامعه  عنوان یکدانشجویان که قرار است در آینده به

های شغلی و ها و موقعیتباید در محیطارزیابی قرار گیرند  صورت انتزاعی و غیرملموس موردبه

توان گفت طور خالصه می، ارزیابی شود. بهاستتخصص و محتوای آموزشی  ای که متناسب باحرفه

 تنها تأکید داشتند که ارزیابی معلومات و یادگیری فراگیران باید در راستای بهبودنه کنندگانمشارکت

االمکان های واقعی و یا حتیباید در موقعیت هاابیها در آینده باشد بلکه این ارزیعملکرد آن

متناسب با حرفه و تخصصی باشد که دانشجویان برای آن پرورش  های واقعیشده موقعیتسازیشبیه

 .شوندداده می

کنندگان خالقیت یادگیری در آموزش عالی مشتمل بر بر موارد فوق، مطابق نظر شرکت عالوه

، «تشویق و تقویت پرسشگری»اند از: ت که به ترتیب اهمیت عبارتمضمون سازمان دهنده اس چهار

تقویت »و « پذیریویق و تقویت جسارت و ریسکتش»، «تشویق و تقویت تجربه پذیری و کنجکاوی»

 4ی و ناکامورامیهاچیکسنت های پژوهش،در راستای این بخش از یافته«. برنامههای فوقبرنامه

                                                           
1. Dulamă & Ilovan 
2. Hine & Northeast 
3. Sadler 
4. Csikszentmihalyi & Nakamura 
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کنجکاوی، عالقه و » خالقیت وابسته به آن است که آیا فرد قادر استاند که داشتهاظهار ( 2014)

اولین گام کلیدی برای یادگیری و خالقیت به  حفظ کند. در این معنا، کنجکاوی را «(اشتیاق )خود

شده است. عالوه  ویژگی اصلی شخصیت خالق دیده رسد. کنجکاوی در مطالعات مختلفنظر می

کنجکاوی حالتی  "معتقدند که (2015نقل از تسای،  ؛1985) 1و ایسپا ، سیسل، گری و تورنبرگبراین

 ."دشوخالقیت می از برانگیختگی است که منجر به کندوکاو، نشاط و

ترین ویژگی تجربه نیز معتقدند که اساسی (2015از تسای،  ، نقل1990) 2و مایرز تورانس

پذیری دو پذیری( است. گشودگی و انعطافتجربه ) ودگیودانگیخته، ناکامل بودن یا گشیادگیری خ

شود و در جوامع تحقیقاتی خالق، خالق یافت می ویژگی مهمی هستند که در اغلب افراد

عنوان مشخصه خالقیت شده( بهبه چارچوب/های پذیرفته پذیری و تفکر واگرایانه )نسبتانعطاف

 ط تنگاتنگی با گشودگی، شجاعتنظری، وجود خالقیت ارتبا تر آنکه، ازلحاظشود. مهممحسوب می

اظهار داشته است که ( 2002) 3(. چنانکه فلدهوسن2015تسای، پذیر افراد دارد )و رفتارهای ریسک

کارکرد شخصیتی غیر شناختی از  عنوان یک فرایند خالقانه ممکن است عمدتاً یکپذیری بهانعطاف

افراد خالق، گشودگی و تجربه پذیری  برای دیگر،بیانگشودگی در قبال اطالعات متنوع باشد. به

 د.ها خواهد بوو به عمل درآوردن آن هانوبه خود منبعی برای مراحل بعدی تولید ایدهبه

اهکارهای ر رسد بتوان با به کارگیریتوجه به یافته های پژوهش و آنچه بیان شد، به نظر می با

 :بهبود بخشیداهی ذیل خالقیت را در فرایندهای آموزشی و یادگیری دانشگ

 هایای، مهارتخصوص تهیه و تنظیم محتوای آموزشی الزم است نیازهای محلی و منطقه در

مبتنی بر  توجه قرار گیرد. همچنین محتوای آموزشی شناختی موردکارآفرینی و سواد سالمت و بوم

فکورانه جوی  که دانشجویان را به کندوکاو و پرس و یطوربه ؛یافتن مسئله و حل مسئله باشد

های فناوری کارگیریشی، اساتید سعی نمایند از طریق بوادارد. در ارتباط با رویکردهای آموز

همچنین ارتباط دادن  های مطالعه و ایفای نقش وآموزشی و رویکردهای آموزشی متنوع نظیر حلقه

رویکردهای  ارگیریبکهمچنین با زش را برای دانشجویان جذاب نمایند. مباحث با مسائل جامعه، آمو

حداکثری دانشجویان در فرایندهای آموزشی  مبتنی بر دیالوگ و مباحثه شرایط را برای مشارکت

و مؤسسات آموزش عالی با تسهیل و حمایت از  هافراهم آورند. عالوه براین الزم است دانشگاه

ای و حرفههای کاری مباحت و مطالب آموزشی در موقعیت های کارورزی بستری برای یادگیریدوره

رسد الزم باشد اساتید در زمینه رویکردهای ارزیابی نیز به نظر می. برای دانشجویان فراهم آورند

های آینده در نظر بگیرند جهت ارائه بازخورد و بهبود عملکرد دانشجویان در فعالیت فرایند ارزیابی را

های واقعی شجویان در محیطبستری و شرایطی فراهم گردد که معلومات و دانش دان االمکانو حتی

                                                           
1. Cecil, Gray, Thornburg, & Ispa 
2. Torrance & Myers 
3. Feldhusen 
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 د.ه تخصصشان مورد ارزیابی قرار گیرب مرتبط

 های دانشگاهی نیز ضمن غنا بخشیدنارتباط با تشویق و تسهیل خالقیت یادگیری در محیط در

در  پذیریبرنامه دانشجویی، الزم است پرسشگری، کنجکاوی، جسارت و ریسکهای فوقبه فعالیت

 د.مایت و تشویق قرار گیرح وردهای دانشگاهی ممحیط
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Identifying the Indicators of Learning and Pedagogical 

Creativity in Higher Education: A Qualitative Study 

 
 

Seyed Hedayat Davarpanah*, Reza Hoveida**, Ronald Barnett***, 

Abdolrasool, Jamshidian**** 
 

The purpose of this phenomenological-qualitative research was to identify the 

indicators of learning and pedagogical creativity in higher education. Participants 

in the present study included 25 university professors and elites, selected through 

purposive sampling based on their significant expertise and scientific experience 

in the field of creativity in higher education. Data was collected using semi-

structured interviews, taking theoretical saturation as criterion. The findings 

suggested that pedagogical creativity comprises of three main aspects, namely 

creative educational content, creative educational approaches, and creative 

assessment approaches. Regarding educational content, the participants 

emphasized the necessity of paying due heed to the learners’ regional needs, as 

well as their problem-finding and problem-solving skills, entrepreneurship, and 

health and ecological knowledge. On the other hand, regarding the second 

component, creative educational approaches, they suggested that the most 

important features of this include establishing a connection between the 

educational content and life issues, creative utilization of educational technology 

in teaching, employing various and creative educational approaches such as 

studying circles and role-playing, as well as discussion-based education. 

Concerning the third aspect, creative assessment, the participants highlighted the 

feedforward approach and situational assessment. In addition, to encourage and 

facilitate creative leaning in academic environments, the participants placed 

greater emphasis upon encouraging and supporting questioning and criticism, 

curiosity, audacity, risk-taking and enriching extracurricular activities in 

academic settings. Undoubtedly, the findings of the present research make it 

possible to facilitate teaching and learning processes in higher education.  
Keywords: higher education, learning creativity, pedagogical creativity, 

thematic analysis 
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