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 Purpose: Today, the society needs creative educational new models 
and curriculum. Therefore, the current research was conducted with 

the aim of identifying the dimensions, components and indicators of 

the curriculum based on fostering creativity. 
Materials and Methods: This study in terms of purpose was 

applied and in terms of implementation method was qualitative. The 

research population was the education and academic experts of the 
curriculum based on fostering creativity in Qom province in 2021 

year. The sample size according to the principle of theoretical 

saturation was determined 12 people who were selected by 

purposeful and snowball sampling methods. The research tools were 
include a demographic information form and a semi-structured 

interview with experts, that whose face validity was confirmed by 

the opinion of experts who were not part of the research, and their 
reliability was calculated by the method of the coefficient of 

agreement between the coders 0.64. Data were analyzed with open, 

axial and selective coding methods in Maxqda software. 

Findings: The results of the analysis showed that the curriculum 
based on fostering creativity had 6 dimensions, 22 components and 

119 indicators; so that were include the dimensions of dynamic of 

schools (with components of foresight, realism, competitiveness and 
systemic thinking), study research (with components of professional 

knowledge, learning culture and critical thinking), educational 

management (with components of teachers' abilities, meeting needs 
and educational facilities), organizational-individual (with 

components of motivational, organizational and misconceptions), 

educational improvement (with components of educational 

planning, empowerment, teacher management, family factors and 
organizational structure) and learning improvement (modeling, 

educational efficiency, scientific orientation and sustainable 

learning). 
Conclusion: Considering the identified dimensions and components 

for the curriculum based on fostering creativity, planning to improve 

the curriculum is necessary. 
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 مبتنی درسیبرنامه هایشاخص و هامولفه ابعاد، شناسایی

 خالقیت پرورش بر

 1حاجلوئی کبری
 آزاد دانشگاه رودهن، واحد تربیتی، علوم گروه دکتری، دانشجوی
 .ایران رودهن، اسالمی،

 
 *2عبداللهی محبوبه
 اسالمی آزاد دانشگاه رودهن، واحد تربیتی، علوم گروه ،استادیار
 .(نویسنده مسئول) ایران رودهن،

 
 3ناظم فتاح

 اسالمی آزاد دانشگاه رودهن، واحد تربیتی، علوم گروه دانشیار،
 .ایران رودهن،

 
 دهیچک

 خالق درسیبرنامه و نوین الگوهای نیازمند جامعه امروزه: هدف
 ابعاد، شناسایی هدف با حاضر پژوهش بنابراین،. است آموزشی

 مانجا خالقیت پرورش بر مبتنی درسیبرنامه هایشاخص و هامولفه
 .شد

 شیوه نظر از و کاربردی هدف نظر از مطالعه این: هاروش و مواد
 و وپرورشآموزش خبرگان پژوهش جامعه. بود کیفی اجرا

 الس در قم استان خالقیت پرورش بر مبتنی درسیبرنامه دانشگاهی
 با که تعیین نفر 12 نظری اشباع اصل طبق نمونه حجم. بودند 1400
 ابزارهای. شدند انتخاب برفیگلوله و هدفمند گیرینمونه هایروش

 مصاحبه و شناختیجمعیت اطالعات فرم شامل پژوهش
 خبرگان نظر با آنها صوری روایی که بود خبرگان با ساختاریافتهنیمه

 بین توافق ضریب روش با آنها پایایی و تایید پژوهش غیرعضو
 باز، کدگذاری هایروش با هاداده. شد محاسبه 64/0 کدگذارها

 .شدند تحلیل Maxqda افزارنرم در انتخابی و محوری
 رورشپ بر مبتنی درسیبرنامه که داد نشان هاتحلیل نتایج :هایافته

 شامل که طوریبه داشت؛ شاخص 119 و مولفه 22 بعد، 6 خالقیت
 گرایی،واقعیت نگری،آینده هایمولفه با) مدارس پویایی ابعاد

 دانش هایمولفه با) پژوهیدرس ،(سیستمی تفکر و پذیریرقابت
 با) آموزشی مدیریت ،(انتقادی تفکر و یادگیری فرهنگ ای،حرفه
 ،(آموزشی امکانات و نیازها رفع معلمان، هایتوانایی هایمولفه

 ،(غلط تصورات و سازمانی انگیزشی، هایمولفه با) فردی -سازمانی
 توانمندسازی، آموزشی، ریزیبرنامه هایمولفه با) آموزشی بهسازی
 بهبود و( سازمانی ساختار و خانوادگی عوامل معلمان، مدیریت
 یادگیری و گراییعلمی آموزشی، کارآیی الگوسازی،) یادگیری

 .بود( پایدار
 برای شدهشناسایی هایمولفه و ابعاد به توجه با :گیرینتیجه
 ودبهب برای ریزیبرنامه خالقیت، پرورش بر مبتنی درسیبرنامه
 .باشدمی ضروری درسیبرنامه

 
 مدارس، پویایی خالقیت، پرورش درسی،برنامه :هاواژه کلید

 .یادگیری بهبود آموزشی، بهسازی
 

 15/05/1401: افتیدر خیتار
 20/07/1401:  رشیپذ خیتار
 ده مسئول: نویسنabdollahi@riau.ac.ir 

 مقدمه
وپرورش نقش مهمی در رشد و های آموزشی از جمله آموزشنظام

های مختلف ریزیتوسعه جوامع دارند و این فرآیند از طریق برنامه
درسی (. حوزه برنامه1شود )درسی انجام میویژه در زمینه برنامهبه

به دلیل اهمیتی که در جهت تحقق اهداف آموزش دارد همواره مورد 
ی عنوان قلب نظام آموزشاندرکاران آموزشی و تربیتی بهتأکید دست
های یادگیری برای ای از فرصتدرسی مجموعه(. برنامه2بوده است )

های موثر در ابعاد موزش برای ایجاد تغییرها و تحولافراد تحت آ
درسی بر (. پس، برنامه3باشد )مختلف شخصیتی و پرورش آنها می

شده و مسیر مشخصی تأکید های از قبل تعیینای از تصمیممجموعه
ریزان دارد که باید توسط یادگیرندگان و بر اساس تشخیص برنامه

ی ایجاد تغییر در فراگیران، (. یکی از ابزارهای اصل4طی شود )
درسی است که با استفاده از مطالب و منابع غنی و ارزشمندی برنامه

تواند دهد، میهای درسی خود را نشان میکه در چارچوب کتاب
های درسی باید در (. در واقع، کتاب5راهگشای مسائل زندگی باشد )

ورش وپردرسی مورد قبول وزارت آموزشراستای اهداف برنامه
تألیف و تدوین شوند و هدف آنها افزایش درک و عالقه 

باشد آموزان و ارتقای دانش آنها درباره موضوعات مختلف میدانش
(6.) 

امروزه پرورش خالقیت و تولید فکر، اندیشه و ایده واالترین هدفی 
وپرورش هر قوم و است که در سرلوحه هر نظام فکری آموزش

هایی متفکر و خالق با ملتی داشتن انسانملتی قرار دارد. هدف هر 
های واالست تا از طریق آن بهترین شرایط زندگی فردی، اندیشه

نوعان خود فراهم آورد و اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را برای هم
ترین و بهترین نهادهای تاثیرگذار وپرورش یکی از مهمنظام آموزش

یاری اهمیت های بس(. پژوهش7باشد )بر پرورش خالقیت می
های خالقانه در مدارس و جایگاه خالقیت را پرورش ظرفیت

کننده در موفقیت آموزشی ثابت کرده و عنوان یک عامل تعیینبه
های جدید از طریق نتایج خالقیت یک فرآیند علمی برای تولید ایده

های بسیار (. خالقیت یکی از موضوع8ها است )فرآیندها و تعامل
های گوناگون از جمله روانشناسی و یز در حوزهبرانگجلب و بحث

باشد های مهم تفکر میعنوان یکی از جنبهعلوم تربیتی است که به
گرایانه خود را تحقق تواند اهداف آرمانکه فرد با کمک آن می

(. خالقیت یکی از 9های خود را شکوفا نماید )بخشیده و توانمندی
 ر خالق است که به تواناییهای انواع تفکر تحت عنوان تفکمحصول

های تازه و غیرمعمول و رسیدن به راه اندیشیدن به امور به راه
(. 10های منحصر به فرد برای مسائل مختلف اشاره دارد )حل

های چندگانه خالقیت یک حالت ذهنی از کارکرد یکپارچه هوش
عنوان یک توانایی یا فراتوانایی جنبه شناختی دارد انسان است که به

(. خالقیت یعنی دستیابی به تمام 11شود )و سبب ابتکار و نوآوری می
های ممکن برای حل یک مساله که سیالیت تفکر )تعداد پاسخ
 پذیریهای تولیدشده در یک زمان معین توسط شخص(، انعطافایده

های تولیدشده(، اصالت تفکر )تازگی، تفکر )تنوع و تفاوت در ایده
ها( و بسط تفکر ر به فرد بودن ایدهخالف عادت بودن و منحص

ها و افزودن جزئیات به آن( دارای اهمیت زیادی در آن )تکمیل ایده
 (.12هستند )
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  335...مبتنی درسیبرنامه هایشاخص و هامولفه ابعاد، شناسایی  

 1401پاییز ، 3، شماره 6 دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

آموزان یکی از مسائل مهم بنابراین، رشد و پرورش خالقیت دانش
وپرورش بوده که در نظران و متخصصان آموزشهمه صاحب

(. مطابق سند 13است )درسی همواره بر اهمیت آن تأکید شده برنامه
وپرورش رسمی عمومی، تقویت نگاه تحول بنیادین نظام آموزش
بخشی به آموزش دوره ابتدایی در تأمین تخصصی زیربنایی و اولویت

و تخصیص منابع در کنار پرورش و آموزش فراگیرانی خالق و 
کارآفرین از جمله اهداف و راهبردهای کالن در سند تحول بنادین 

ند هایی ماندرسی ملی نیز به ویژگیبر آن، در سند برنامه است. عالوه
بینانه و متناسب با پژوهانه، واقعکسب رویکردهای نوآورانه، آینده

(. جامعه امروز نیازمند 14فطرت الهی تاکید شده است )
 هایآموزان را برای مقابله با بحراندرسی خالق است تا دانشبرنامه

های خود ها و خالقیتها، تواناییتگیری از فرصزندگی و بهره
ی درسی مبتندرسی یا برنامهآماده سازد. بنابراین، خالقیت در برنامه

های آموزشی است ترین کارکردهای نظامبر خالقیت یکی از مهم
نظران و متخصصان که مستلزم توجه ویژه توسط صاحب

 (.15باشد )وپرورش میآموزش
ر درسی مبتنی بهای مرتبط با برنامهشترین پژوهدر ادامه نتایج مهم

( 2021شوند. برای مثال یاپیسیوغلو )پرورش خالقیت گزارش می
درسی علوم باید در راستای ضمن پژوهشی گزارش کرد که برنامه

های آموزان جهت توسعه مهارتپرورش تخیل و خالقیت دانش
شرا (. ریچاردسون و می16فرآیندی و مسائل علمی و اجتماعی باشد )

کننده های یادگیری حمایت( ضمن پژوهشی درباره محیط2018)
آموزان به این نتیجه رسیدند که سه حوزه کلیدی خالقیت دانش

شامل مشارکت یادگیرنده، محیط فیزیکی و محیط یادگیری پایه و 
(. صفایی و 17آموزان بودند )اساس حمایت از خالقیت دانش

درسی طراحی الگوی برنامه ( ضمن پژوهشی درباره1400همکاران )
های تفکر خالق گزارش کردند که تجدیدنظر در مبتنی بر مهارت

الگوی مذکور بر پایه سه مولفه دانش، نگرش و مهارت و توجه 
درسی ضروری است. بنابراین، بیشتر به خالقیت در برنامه

اندرکاران تربیتی باید اهتمام و عنایت ریزان درسی و دستبرنامه
گیری از اهداف ذکرشده در الگوی مذکور بکار در بهرهخود را 

(. حجتی 18های جاری و آتی آنها را لحاظ نمایند )بسته و در برنامه
( ضمن پژوهشی درباره واکاوی مبانی و اهداف 1400و همکاران )

های تفکر خالق و انتقادی به این نتیجه درسی آموزش مهارتبرنامه
های اصلی شامل ی و ارزشی مقولهرسیدند که در بخش مبانی فلسف

أکید های تفکر و تتأکید بر تربیت رسمی و عمومی، تأکید بر ارزش
اصلی  هایهای تفکر، در بخش مبانی روانشناختی مقولهبر شایستگی

شامل خردورزی، کاربست بعد عاطفی، اجتماعی و توجه به 
های شناختی مقولهمشارکت و همکاری و در بخش مبانی جامعه

نگری، نقد اجتماعی و خودانتقادی بودند. عالوه بر لی شامل کلاص
آن، برای اهداف مناسب آموزش تفکر خالق و انتقادی بر اساس نظر 

فردی انتخاب فردی و بینهای دروننظران دو مقوله مهارتصاحب
های فردی اصولی مانند مهارتهای درونشد که در مقوله مهارت

های اخالقی و در مقوله له و مهارتهای حل مساتکنیکی، مهارت
های های هیجانی، کفایتفردی اصولی مانند کفایتهای بینمهارت

(. فرجی و همکاران 19های اجتماعی شناسایی شد )شناختی و کفایت

درسی بندی عناصر برنامه( ضمن پژوهشی درباره اولویت1400)
ا در ههترین مولفمبتنی بر پرورش خالقیت گزارش کردند که مهم

حیطه هدف شامل مفروضات، آموزش کاوشگری و حل مساله، 
ترین مولفه در حیطه محتوا شامل پرورش قوه تفکر خالق، مهم
رین تبودن و مهمترین مولفه در حیطه ارزشیابی شامل اکتشافیمهم

مولفه در حیطه ارزشیابی شامل استفاده از تشویق و تمجید بودند 
( ضمن پژوهشی به این نتیجه رسیدند 1399(. فرجی و همکاران )20)

درسی مبتنی بر پرورش خالقیت در دوره که چارچوب برنامه
ابتدایی تأکید بیش از حدی بر حافظه شناختی و تفکر همگرا کرده 

ابراین، کند. بنو در حد ضعیفی بر تفکر واگرا یا خالقیت تأکید می
خالقیت  وندرسی مبتنی بر پرورش خالقیت بین سطوح گوناگبرنامه

تعادل مناسبی وجود ندارد و باید در این زمینه تمهیداتی اندیشیده 
( ضمن پژوهشی به این نتیجه 1397(. شعبانی و همکاران )21شود )

درسی مبتنی بر خالقیت در دانشگاه سازمانی رسیدند که مدل برنامه
دارای سه مفروضه بافت سازمانی، فضا و جو یادگیری و حل مساله 

پنج مولفه هدف، فعالیت یادگیری، سازماندهی، روش خالق و 
( 1396(. قاضی اردکانی و همکاران )22تدریس و ارزشیابی بود )

محوری برای درسی پژوهشضمن پژوهشی درباره الگوی برنامه
آموزان گزارش کردند که در الگوی پرورش تفکر و خالقیت دانش

هایی چون ویژگیدرسی باید دارای مذکور، اهداف و محتوی برنامه
 محوربودن، خودرهبریحل مساله، تفکر انتقادی، کنجکاوی، فعالیت

محوری، های تدریس شامل مسالهو خالقیت باشد و از روش
، بارش پردازیکاوشگری، اکتشافی، بحث گروهی، ایفای نقش، بدیعه

های ارزشیابی شامل ارزشیابی مداوم، مغزی و مشارکتی و از روش
حث آزاد، هدف آزاد، پوشه کار، ارزشیابی فردی و خودارزشیابی، ب

سنجی استفاده ای، ارائه گزارش و همتایانگروهی، بازخورد دوره
( ضمن پژوهشی درباره فضای 1390(. باقری و عظمتی )23نماید )

درسی برای پرورش خالقیت کودکان در مثابه برنامهکالبدی به
سازی حیاط، وطهمحیط مدرسه به این نتیجه رسیدند که طرح مح

ها، ها و دیوارهای کالسها، جدارهمعماری و جزئیات کف
گیری از عناصر کمک ها، مبلمان داخلی و بهرهراهروها، سالن

توانند پذیر میپذیر و نظارتصورت متنوع، انعطافآموزشی به
ای از کنجکاوی، تخیل، تجسم، بازسازی و خالقیت را در جشنواره

همچنین، مشارکت مستقیم کودکان در خلق و  کودکان فراهم آورد.
برداری از یک فضای جمعی چندعملکردی و مجهز به بهره

های نوین دیجیتالی عالوه بر بسترسازی حضور و تعامل فعال فناوری
در محیط مدرسه، امکان رشد جسمی، ذهنی، اجتماعی و پرورش 

 (.24نماید )های محیطی آنان را تقویت میخالقیت
درسی نظام آموزشی همیت و ضرورت ایجاد تحول در برنامهدرباره ا

مبتنی بر خالقیت باید اذعان داشت که از بدو تأسیس جوامع، همواره 
های اصلی جوامع بشری بوده و وپرورش یکی از دغدغهنظام آموزش

این نظام به موازات نقش و مأموریتی که در توسعه آموزشی و علمی 
بیتی، اعتقادی، فرهنگی، اخالقی، های ترکند در بخشایفا می

. از کننده استاجتماعی، زیستی، سیاسی و هنری تاثیرگذار و تعیین
های آنجایی که نظام آموزشی کشور در شرایط کنونی با ضعف

ساختاری، مدیریتی، نظارتی و اقتصادی زیادی مواجه است، لذا 
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م هدرسی مبتنی بر پرورش خالقیت بسیار مبررسی و اهمیت برنامه
(. نکته حائز اهمیت دیگر اینکه بررسی و 25نماید )جلوه می
درسی مبتنی بر پرورش های برنامهها و شاخصابعاد، مولفهشناسایی 

ریزان آموزشی در طراحی تواند به متخصصان و برنامهخالقیت می
هایی موثر هایی جهت بهبود وضعیت موجود و برداشتن گامبرنامه

ک شایانی نماید. عالوه بر مطالب باال، با برای پرورش خالقیت کم
محور انجام شده، درسی خالقیتهایی درباره برنامهاینکه پژوهش

های آن یافت نشد و ها و شاخصاما پژوهشی با درباره ابعاد، مولفه
شود. بنابراین، پژوهش در این زمینه خألهای بسیاری مشاهده می

درسی های برنامهشاخص ها وحاضر با هدف شناسایی ابعاد، مولفه
 مبتنی بر پرورش خالقیت انجام شد.

 
 مواد و روش ها

این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا کیفی بود. 
درسی وپرورش و دانشگاهی برنامهجامعه پژوهش خبرگان آموزش

بودند. حجم نمونه  1400مبتنی بر پرورش خالقیت استان قم در سال 
گیری های نمونهنفر تعیین که با روش 12نظری  طبق اصل اشباع

گیری منظور از روش نمونه برفی انتخاب شدند.هدفمند و گلوله
هایی از ها و هدفها با توجه به مالکهدفمند این است که نمونه

شده شامل حداقل تحصیالت کارشناسی ارشد، سابقه باالتر قبل تعیین
ابتدایی انتخاب شدند و سال، تحصیالت مرتبط با آموزش  10از 

 هایبرفی این است که از نمونهگیری گلولهمنظور از روش نمونه
 گیری هدفمند خواسته شد تا سایر خبرگانبخش روش نمونه

درسی مبتنی بر پرورش خالقیت وپرورش و دانشگاهی برنامهآموزش
 را به پژوهشگران معرفی نمایند. استان قم

شناختی و مصاحبه عات جمعیتابزارهای پژوهش شامل فرم اطال
اختی شنکه فرم اطالعات جمعیت ساختاریافته با خبرگان بودنیمه

هایی درباره جنسیت و تحصیالت بود. همچنین، مصاحبه شامل سوال
سوال بود که با کمک اساتید و بر مبنای  6ساختاریافته شامل نیمه

انفرادی صورت ها به(. مصاحبه1پیشینه نظری طراحی شدند )جدول 
با هر یک از خبرگان انجام و در حین انجام مصاحبه و ضبط آنها 

ها برداری به عمل آمد. زمان اجرای مصاحبهاز نکات مهم یادداشت
بود و مدت زمان انجام مصاحبه بین  1400اواسط فصل زمستان سال 

ها با نظر خبرگان دقیقه طول کشید. روایی صوری یافته 90تا  30
تایید و پایایی آنها با روش ضریب توافق بین غیرعضو پژوهش 

 محاسبه شد. 64/0کدگذارها 
 

 
 درسی مبتنی بر پرورش خالقیتوپرورش و دانشگاهی برنامهآموزش ساختاریافته با خبرگانهای مصاحبه نیمه. سوال1جدول 

 سوال ردیف
درسی مبتنی بر پرورش خالقیت چه وپرورش، شرایط علّی تأثیرگذار بر برنامهنظر در حوزه آموزشعنوان صاحباز نظر شما به 1

 باشد؟می
درسی مبتنی بر پرورش خالقیت چه سی و تأثیرگذار بر برنامهوپرورش، مقوله اسانظر در حوزه آموزشعنوان صاحباز نظر شما به 2

 باشد؟می
 درسی مبتنی بر پرورش خالقیت به چه امکاناتی نیاز است؟وپرورش، در برنامهنظر در حوزه آموزشعنوان صاحباز نظر شما به 3
درسی مبتنی بر پرورش خالقیت چه در برنامهوپرورش، شرایط بازندارندارنده نظر در حوزه آموزشعنوان صاحباز نظر شما به 4

 باشد؟می
درسی مبتنی بر پرورش خالقیت چه وپرورش، راهکارها و راهبردهای برنامهنظر در حوزه آموزشعنوان صاحباز نظر شما به 5

 باشد؟می
 باشد؟ورش خالقیت چه میدرسی مبتنی بر پروپرورش، پیامدهای برنامهنظر در حوزه آموزشعنوان صاحباز نظر شما به 6

گیری و گونه بود که بعد از انجام نمونهمراحل اجرایی پژوهش این
ها جهت از بیان شرایط و ضوابط پژوهش از جمله ضبط مصاحبه

دست نرفتن سهوی بخشی از اطالعات، هماهنگی جهت زمان و 
مکان انجام مصاحبه و تعهد پژوهشگران به رعایت نکات اخالقی، 

یا خبرگان  هااهمیت و ضرورت پژوهش برای نمونه
درسی مبتنی بر پرورش خالقیت وپرورش و دانشگاهی برنامهآموزش
تبیین شد و از آنها خواسته شد که موافقت خود را با شرایط  استان قم

و ضوابط پژوهش اعالم و جهت شرکت در پژوهش اعالم آمادگی 
ها با کمک یک همکار پژوهشی در زمان و مکان نمایند. مصاحبه
شده انجام و عالوه بر یادداشت مطالب کلیدی، از قبل تعیین

ها س از اتمام مصاحبهها جهت بررسی مجدد ضبط شدند. پمصاحبه

وپرورش و دانشگاهی آموزشو پرسش هر شش سوال از خبرگان 
درسی مبتنی بر پرورش خالقیت استان قم از آنها تشکر شد و برنامه

های کدگذاری باز، محوری و اطالعات حاصل از آنها با روش
 تحلیل شدند. Maxqdaافزار انتخابی در نرم

 
 هایافته

عنوان خبرگان حضور داشتند که با آنها ر بهنف 12در این مطالعه 
طوری که بیشتر آنها مرد و دارای تحصیالت مصاحبه به عمل آمد؛ به

 (.2دکتری تخصصی بودند )جدول 
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  337...مبتنی درسیبرنامه هایشاخص و هامولفه ابعاد، شناسایی  

 1401پاییز ، 3، شماره 6 دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

درسی مبتنی بر پرورش امهوپرورش و دانشگاهی برنآموزش . فروانی و درصد فراوانی جنسیت، تحصیالت و محل خدمت خبرگان2جدول 
 خالقیت

 درصد فراوانی فراوانی طبقه متغیر

 جنسیت
 25 3 زن
 75 9 مرد

 تحصیالت
 25 3 کارشناسی ارشد
 75 9 دکتری تخصصی

 محل خدمت

 25 3 اساتید دانشگاهی
 25 3 وپرورشمعاون آموزش
 25 3 وپرورشمدیران آموزش

 25 3 وپرورشکارشناس اجرایی آموزش

درسی مبتنی بر پرورش خالقیت ها نشان داد که برنامهنتایج تحلیل
طوری که شامل ابعاد شاخص داشت؛ به 119مولفه و  22بعد،  6

گرایی، نگری، واقعیتهای آیندهپویایی مدارس )با مولفه
 شهای دانپژوهی )با مولفهپذیری و تفکر سیستمی(، درسرقابت
ای، فرهنگ یادگیری و تفکر انتقادی(، مدیریت آموزشی )با حرفه
های معلمان، رفع نیازها و امکانات آموزشی(، های تواناییمولفه

های انگیزشی، سازمانی و تصورات غلط(، فردی )با مولفه -سازمانی
ریزی آموزشی، توانمندسازی، های برنامهبهسازی آموزشی )با مولفه

عوامل خانوادگی و ساختار سازمانی( و بهبود مدیریت معلمان، 
گرایی و یادگیری یادگیری )الگوسازی، کارآیی آموزشی، علمی

 (.3پایدار( بود )جدول 
 

 
درسی مبتنی بر پرورش وپرورش و دانشگاهی برنامهآموزش ساختاریافته با خبرگانهای حاصل از مصاحبه نیمهها و شاخص. ابعاد، مولفه3جدول 

 خالقیت
 شاخص مولفه بعد

 پویایی مدارس

 نگریآینده
سازی وری مدارس برای داشتن الگوی غنی. دنباله2شدن برای معلمان خالق، . ارزش قائل1

پردزای ایده. تقویت 4های تغییرپذیری مدارس، . ارتقای ظرفیت3ای، یادگیری و پرورش حرفه
 . برخورداری معلمان از مهارت تداعی و پیوستگی5آموزان و بین دانش

 گراییواقعیت

. 3. تبیین مساله، طراحی و بازاندیشی توسط مدارس، 2بینانه از شرایط مدارس، . درک واقع1
ها توسط ها و تفاوت. دیدن شباهت4های داخلی و خارجی مدارس، شناسایی تهدیدها و فرصت

. پرهیز 6ها و های یادگیری برای شناخت صحیح پدیده. سازماندهی فعالیت5معلمان و مدیران، 
 از شعارگرایی توسط مدیران مدارس

 پذیریرقابت
. 3گرایی، . برخورداری مدیران از روحیه توسعه2. توسعه ظرفیت مدارس توسط مدیران، 1

ها و آمادگی جو مدارس برای پذیرش ایده .4تطبیق استراتژی مدارس با تغییرات محیط رقابتی، 
 . ایجاد زمینه استقالل آموزش معلمان5

 تفکر سیستمی
. 3مدت استراتژیک، ریزی کوتاه. توانایی برنامه2های هوشمندانه در مدارس، . انجام فعالیت1

انسانی . استفاده از نیروی 5. تأکید بر اهداف آموزشی و 4گرایانه، های پویشتمرکز بر فعالیت
 خالق و نوآور در سیستم

 پژوهیدرس

 ایدانش حرفه
. 3های متنوع برای یادگیری اکتشافی و . آموزش2آموزان توسط معلمان خالق، . هدایت دانش1

 داشتن پشتوانه دانش عمومی

 فرهنگ یادگیری
برخورداری معلمان . 3. تأکید بر کار تیمی موثر، 2. تأکید مدیران و معلمان بر رشد نوآوری، 1

 . تأکید بر اشاعه فرهنگ نوآوری4از تخیل فعال و 

. الزام مدیران آموزشی در جهت تشویق 2گرا، . توجه به مشارکت نیروی انسانی خالق و دانش1 تفکر انتقادی
 های علمی. استفاده از روش4های یادگیری و تفکر و . تأکید معلمان بر مهارت3تفکر خالق، 

 های معلمانتوانایی آموزشیمدیریت 
. تالش معلمان برای 3ها، ها و کارگاه. حضور معلمان در همایش2. جلوگیری از فرار مغزها، 1

. تسهیل نوآوری از طریق افراد 5کوشی معلمان، . تأکید بر سخت4آموزان، اقناع کنجکاوی دانش
. توانمندی معلمان در یافتن راه 7. توانمندی معلمان در تشخیص و کشف مساله، 6توانمند، 
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. توانایی انتقال نتایج به 9. تمایل یا توانایی معلمان در خودارزیابی آموزشی، 8های متعدد، حل
 آموزان جهت حل مسائل. دادن فرصت به دانش10دیگران و 

آموزان از . تشویق دانش3. تحلیل نیازهای آموزشی، 2آموزان، . تأمین نیازها و انتظارات دانش1 رفع نیازها
 آموزان. ارتقای انگیزه دانش4لمان و سوی مدیران و مع

 امکانات آموزشی

. استفاده از مدیران خبره و 2های نوین آموزشی، . هدایت سیستماتیک معلمان با فناوری1
. 4آموزان، . تأمین امکانات و تجهیزات برای رشد و شکوفایی خالقیت دانش3محور، پژوهش

. تأمین بودجه مالی 5های درسی و یادگیری مهارتکار برای دادن زمان کافی به معلمان تازه
 های مختلف تدریسمناسب و کافی جهت استفاده از روش

 فردی -سازمانی

 انگیزشی

نفس معلمان برای استفاده . عدم اعتمادبه2های گذشته، . عدم شجاعت شکستن حصارها و حریم1
. خودباختگی معلمان، 4ها، توانایی. عدم خوباوری معلمان درباره 3محور، های پژوهشاز روش

. فقدان 7بودن امید به آینده در معلمان، . پایین6. گسستگی معلمان از فرهنگ و معارف، 5
. عدم جسارت علمی معلمان، 9. وجود ضعف تهذیب اخالق، 8امنیت و منزلت اجتماعی معلمان، 

ای معلمان عصبات کاری و حرفه. تاثیر ت11. تأثیر میل بیش از حد به نظم معلمان در آموزش، 10
 . عدم توانایی غلبه بر خرد فردی12و 

 سازمانی
. بیماربودن ساختار 3. ناکارآمدی نظام اداری کشور، 2های علمی، . رشد ناهماهنگ رشته1

گروهی . کمبود تعامالت درون5محور، . فقدان حمایت مدیران از معلمان پژوهش4آموزشی، 
 جانبه با سایر نهادهاتباطات گسترده مدارس و همه. عدم ار6بین معلمان و 

 تصورات غلط
محور برای همه . باور به ناتوانی رویکرد خالقیت2. تأکید بر تقلید کورکورانه معلمان، 1

. نیازمندی 4عنوان یک فعالیت اختصاصی و . ناتوانی در بروز شکوفایی خالقیت به3ها، درس
 شکوفایی خالقیت به امکانات زیاد

 بهسازی آموزشی

 ریزی آموزشیبرنامه
های سازی و اجرای برنامه. پیاده2آموزان، های علمی در آموزش دانش. استفاده از برنامه1

. استفاده از آموزش متوازن در تمامی 4های آموزشی جامع، . طراحی برنامه3آموزشی مناسب، 
 . اتخاذ استراتژی مناسب در مدیریت مدارس5دروس و 

 توانمندسازی
. آموزش 3. رفع موانع فکری معلمان، 2. استفاده از معلمان باتجربه برای شکوفایی استعدادها، 1

. استفاده معلمان از آموزش برای تقویت خالقیت و 4معلمان برای رهایی از ترس از شکست، 
 های چندگانه و ابتکاری. تولید پاسخ5

 مدیریت معلمان

. تأکید مدیران به 2آموزان، معلمان برای توجه به مهارت نویسندگی دانش. تأکید مدیران به 1
. تأکید مدیران به معلمان برای توجه به 3معلمان مبنی بر توجه به ایجاد خالقیت تصوری، 

. تأکید مدیران بر 5. تأکید برای رهایی معلمان از عادات فکری منفی، 4ایجاد خالقیت کالمی، 
های مبهم، . تأکید مدیران به معلمان در جهت تحمل موقعیت6هودی، توجه معلمان به تفکر ش

. تأکید مدیران به معلمان برای ایجاد 8ها، نمودن کالس. تأکید مدیران به معلمان برای سیال7
. تأکید 10محور، های احساس. تأکید مدیران به معلمان بر کالس9های تفکرمحور، کالس

ه از آموزش مبتنی بر بازی، شوخی و مهربانی در جهت تسهیل مدیران به معلمان برای استفاد
 . توجه مدیران مدارس به توسعه و تداوم پیشرفت فردی معلمان11خالقیت و 

 عوامل خانوادگی
. نقش سبک تربیتی والدین در بهبود 2. تاثیر وضعیت اقتصادی و اجتماعی والدین بر خالقیت، 1

. توجه بر الگوهای تربیتی 4فضای مثبت در خانواده، . تأکید والدین بر ایجاد 3خالقیت، 
 . دادن فرصت به فرزندان برای مشاهده نتایج کارهای خود5ها موثر در مهارت تفکر و خانواده

. اصالح ساختار سازمانی 2های مختلف آموزش، . ایجاد ساختار مناسب بین بخش1 ساختار سازمانی
 ریزی درسی. مهندسی مجدد فرآیندهای برنامه3پذیری و وپرورش در جهت انعطافآموزش

 بهبود یادگیری
 الگوسازی

. آموزش مبتنی بر خالقیت 2. آموزش مبتنی بر خالقیت الگویی برای بهبود مستمر آموزش، 1
. آموزش مبتنی بر خالقیت موثر در توسعه 3های آموزشی مشارکتی و در جهت بهبود فعالیت

 های علمینظریه

 آموزشیکارآیی 
محور در تجربه . نقش آموزش خالقیت2محور در آموزش کاربردی، . نقش آموزش خالقیت1

. نقش آموزش مبتنی بر خالقیت در ایجاد فرصت برای تفکر و یادگیری 3های یادگیری، فعالیت
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. نقش آموزش مبتنی بر 5نفس و . نقش آموزش مبتنی بر خالقیت در افزایش اعتمادبه4عمیق، 
 آموزاندر تقویت روحیه مشارکتی دانشخالقیت 

 گراییعلمی

محور در . نقش آموزش خالقیت2محور، محور در ایجاد تفکر پژوهش. نقش آموزش خالقیت1
محور در ایجاد معلمان فکور و . نقش آموزش خالقیت3تفکر درباره اهداف و محتوای درسی، 

. نقش آموزش 5به اهداف بلندمدت و محور در تفکر عمیق . نقش آموزش خالقیت4بازاندیش، 
 محور در جهت انجام تفکر عملی و خالقخالقیت

 یادگیری پایدار
محور در چگونگی . نقش آموزش خالقیت2محور در انواع یادگیری، . نقش آموزش خالقیت1

. نقش آموزش 4صورت جدید و محور در مشاهده خود به. نقش آموزش خالقیت3یادگیری، 
 خالقیت محیط در یادگیری معلمان از یکدیگرمبتنی بر 

بتنی درسی مشده، الگوی برنامههای شناساسیبا توجه به ابعاد و مولفه
 (.1بر پرورش خالقیت ترسیم شد )شکل 

 

 
 درسی مبتنی بر پرورش خالقیتبرنامه . الگوی1شکل 

 نتیجه گیری
تواند بخش قابل توجهی از درسی مبتنی بر پروش خالقیت میبرنامه

بنابراین، پژوهش وپرورش را مرتفع سازد. مشکالت نظام آموزش
درسی های برنامهها و شاخصحاضر با هدف شناسایی ابعاد، مولفه
 مبتنی بر پرورش خالقیت انجام شد.

ر ی مبتنی بدرسهای پژوهش حاضر نشان داد که برنامهنتایج تحلیل
طوری شاخص داشت؛ به 119مولفه و  22بعد،  6پرورش خالقیت 

نگری، های آیندهکه شامل ابعاد پویایی مدارس )با مولفه
ا پژوهی )بپذیری و تفکر سیستمی(، درسگرایی، رقابتواقعیت

ای، فرهنگ یادگیری و تفکر انتقادی(، های دانش حرفهمولفه
های معلمان، رفع نیازها و توانایی هایمدیریت آموزشی )با مولفه
های انگیزشی، سازمانی فردی )با مولفه -امکانات آموزشی(، سازمانی

ریزی های برنامهو تصورات غلط(، بهسازی آموزشی )با مولفه
آموزشی، توانمندسازی، مدیریت معلمان، عوامل خانوادگی و ساختار 

رایی گوزشی، علمیسازمانی( و بهبود یادگیری )الگوسازی، کارآیی آم
های و یادگیری پایدار( بود. این نتایج از جهاتی همسو با نتایج پژوهش

 (.16-24گذشته بودند )

اشتن توان گفت که برای ددر تبیین و تفسیر نتایج پژوهش حاضر می
درسی مبتنی بر پرورش خالقیت نیاز به پویایی مدارس است برنامه

ایی، گرنگری، واقعیتهای آیندههتوان از مولفکه برای این منظور می
رزشمند هایی مانند اپذیری  تفکر سیستمی با استفاده از شاخصرقابت

دانستن معلمان خالق، ارتقای ظرفیت تغییرپذیری خالق و تقویت 
ها، بینانه شرایط و شناخت تهدیدها و فرصتپردازی، درک واقعایده

ارگرایی، های یادگیری و پرهیز از شعسازماندهی فعالیت
گرا، خالق و نوآور، تطبیق برخورداری از معلمان و مدیرات توسعه

استراتژی مدارس با تغییرات محیط رقابتی، ایجاد زمینه استقالل و 
های هوشمندانه در خودمختاری در معلمان و مدیران، انجام فعالیت

های ریزی استراتژیک و تاکید بر فعالیتمدارس، توانایی برنامه
ایانه مبتنی بر اهداف آموزشی استفاده کرد. همچنین، نیاز گرپویش

های دانش توان از مولفهپژوهی است که برای تحقق آن میبه درس
ی هایای، فرهنگ یادگیری و تفکر انتقادی با کمک شاخصحرفه

های آموزشی متنوع با پشتوانه دانش مثل استفاده معلمان از روش
تأکید مدیران و معلمان بر کار آموزان، عمومی جهت هدایت دانش

تیمی موثر، نوآوری و اشاعه فرهنگ نوآوری، برخورداری از 
معلمان دارای قوه تخیل باال، توجه به مشارکت نیروی انسانی خالق 

درسی مبتنی برنامه

بر پرورش 

 خالقیت

پویایی 

 مدارس

 پژوهیدرس

مدیریت 

 آموزشی

 -سازمانی

 فردی

بهبود 

 یادگیری

بهسازی 

 آموزشی

 نگریآینده
 گراییواقعیت
 پذیریرقابت

 تفکر سیستمی

 ایدانش حرفه
 فرهنگ یادگیری

 تفکر انتقادی

 های معلمانتوانایی
 رفع نیازها

 امکانات آموزشی

 انگیزشی
 سازمانی

 تصورات غلط

 ریزی آموزشیبرنامه
 توانمندسازی

 مدیریت معلمان
 عوامل خانوادگی
 ساختار سازمانی

 الگوسازی
 کارآیی آموزشی

 گراییعلمی
 یادگیری پایدار
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ای هگرا، تشیوق تفکر خالق و تأکید به اسفتاده از روشو دانش
ه نیاز بهای یادگیری و تفکر بهره برد. عالوه بر آن، علمی و مهارت

های مدیریت آموزشی است که به منظور تحقق آن باید از مولفه
گیری از های معلمان، رفع نیازها و امکانات آموزش با بهرهتوانایی
های جلوگیری از فرار مغزها و اقناع کنجکاوی شاخص

کوشی، ها و تأکید بر سختآموزان، حضور معلمان در همایشدانش
و حل مساله، توانایی معلمان در  توانمندی معلمان در تشخیص

آموزان برای حل مسائل، خودارزیابی آموزشی، دادن فرصت به دانش
آموزان، تحلیل نیازهای آموزشی و تأمین نیازها و انتظارهای دانش

آموزان، هدایت سیستماتیک معلمان با ارتقای انگیزه دانش
 های نوین آموزشی، تأمین امکانات و تجهزیات برایفناوری

محور، دادن شکوفایی خالقیت و داشتن معلمان و مدیرانی پژوهش
کار و تأمین بودجه مالی جهت استفاده از زمان کافی به معلمان تازه

 های مختلف تدریس استفاده نمود.روش
درسی مبتنی بر پرورش خالقیت نیاز افزون بر آن، برای داشتن برنامه

توان از نظور میفردی است که برای این م -به بعد سازمانی
های انگیزشی، سازمانی و تصورات غلط با استفاده از مولفه

نفس، امید، منزلت اجتماعی، تهذیب هایی مانند اعتمادبهشاخص
اخالق، جسارت علمی، خودباوری، شجاعت و عدم خودباختگی، 

ویژه معلمان عدم تعصبات فکری و عدم گسستگی معلمان به
های علمی، کارآمدی نظام همحور، رشد هماهنگ رشتپژوهش

محور، تعامالت اداری، حمایت مدیران از معلمان پژوهش
گروهی بین معلمان، ارتباط مدراس با سایر نهادها، عدم تقلید درون

محور برای همه کورکورانه و باور به ناتوانی رویکرد خالقیت
ها استفاده کرد. همچنین، نیاز به بهسازی آموزشی است که درس

ریزی آموزشی، های برنامهتوان از مولفهحقق آن میبرای ت
توانمندسازی، مدیریت معلمان، عوامل خانوادگی و ساختاری 

های علمی در هایی مثل استفاده از برنامهسازمانی با کمک شاخص
های آموزشی مناسب، استفاده از آموزش و طراحی و اجرای برنامه

اتژی مناسب در مدیریت آموزش متوازن در تمامی دروس، اتخاذ استر
کالس، استفاده از معلمان باتجربه و رفع موانع فکری آنها، استفاده 

های چندگانه معلمان از آموزش برای تقویت خالقیت و ارائه پاسخ
و ابتکاری، تأکید مدیران به معلمانبرای توجه به مهارت نویسندگی، 

 هایایجاد خالقیت تصوری و کالمی، تفکر شهودی، تحمل موقعیت
محور، های تفکرمحور و احساسها، کالسنمودن کالسمبهم، سیال

توسعه و تدام پیشرفت فردی معلمان، تاثیر وضعیت اقتصادی و 
اجتماعی والدین و سبک تربیتی آنان بر خالقیت، دادن فرصت به 
فرزندان جهت مشاهده نتایج کارهای خود، ایجاد و اصالح ساختار 

وپرورش و مهندسی مجدد فرآیندهای سازمانی مناسب در آموزش
ریزی درسی بهره برد. عالوه بر آن، نیاز به بهبود یادگیری برنامه

های الگوسازی، کارآیی است که به منظور تحقق آن باید از مولفه
های گیری از شاخصگرایی و یادگیری پایدار با بهرهآموزشی، علمی

هبود مر آموزش، بآموزش مبتنی بر خالقیت الگویی برای بهبود مست
های علمی مورد استفاده فعالیت آموزشی مشارکتی و توسعه نظریه

محور در آموزش کاربردی، در آموزش، نقش آموزش خالقیت
های یادگیری، تفکر و یادگیری عمیق، افزایش اعتماد به نفش فعالیت

آموزان، نقش آموزش مبتنی بر و تقویت روحیه مشارکتی دانش
محور، ایجاد معلمان فکور و تفکر پژوهشخالقیت در ایجاد 

بازاندیش، تفکر عمیق بلندمدت و تفکر عملی و خالق و نقش 
محور در انواع یادگیری، چگونگی یادگیری، آموزش خالقیت

مشاهده خود به شکل جدید و یادگیری معلمان از یکدیگر استفاده 
 نمود.

و از هایی مواجه است هر پژوهشی در هنگام اجرا با محدودیت
های توان به استفاده از روشهای این پژوهش میمحدودیت

خبرگان گیری غیرتصادفی، محدودشدن جامعه پژوهش به نمونه
درسی مبتنی بر پرورش خالقیت وپرورش و دانشگاهی برنامهآموزش

درسی مبتنی بر و پیشینه پژوهشی اندک درباره برنامه استان قم
های بیشتر ین، انجام پژوهشپرورش خالقیت اشاره کرد. بنابرا

درسی مبتنی بر پرورش خالقیت، استفاده از سایر درباره برنامه
گیری از جمله های نمونهگیری از سایر روشخبرگان و بهره

گیری تصادفی اشاره کرد. بدون شک در صورتی که از نمونه
های ها و شاخصخبرگان دیگر برای شناسایی ابعاد، مولفه

تظار توان انتنی بر پرورش خالقیت استفاده شود، میدرسی مببرنامه
داشت که به نتایج متفاوتی در مقایسه با نتایج پژوهش حاضر دست 

اران اندرکهای این مطالعه برای متخصصان، دستیافت. نتایج و یافته
وپروش ویژه نظام آموزشهای آموزشی بهریزان نظامو برنامه

های آنان با توجه به ابعاد و مولفهتلویحات کاربردی بسیاری دارد و 
توانند گام موثری در جهت بهبود شده در پژوهش حاضر میشناسایی

محور بردارند. بنابراین، ضروری است که درسی خالقیتبرنامه
وپروش برای ریزان نظام آموزشاندرکاران و برنامهمتخصصان، دست

 ریزی نمایند.درسی مبتنی بر پرورش خالقیت برنامهبهبود برنامه
 

 تشکر و قدردانی
دانند از همه افرادی که وسیله، نویسندگان بر خود الزم میبدین

 سهمی در انجام این پژوهش داشتند، تشکر و قدردانی نمایند.
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