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ARTICLE INFO ABSTRACT 

Article type: 
Research Article 

 

The aim of this study was to evaluate and analyze the experiences of teachers in 

disadvantaged areas participating in the Creative Instructor Training Workshop, 

which was held virtually. The study population was all participants in the part-time 

creativity instructor training courses of the Institute of Free Creative Higher 

Education in Tehran in 1400. The present sample consisted of 14 participants in the 

Creative Instructor Training Workshop who were selected by purposive sampling. 

Data were collected using semi-structured interviews in a zoom interactive context 

and analyzed by content analysis method, and the interviews were continued until 

data saturation. Validity was assessed using peer review by colleagues and 

participants and reliability was assessed by coding the text of three interviews by 

unknown individuals outside the study. Findings in the form of 383 codes, 33 

primary sub-themes and finally 16 repetitive sub-themes reflect the dimensions and 

quality of training of educators in deprived areas in the online creativity workshop. 

The results showed that the trainers had significant satisfaction with the workshop 

and their knowledge, attitude and skills in the field of creativity changed significantly 

after attending the workshop. Training evaluation questions will help the workshop 

staff to be more effective in designing and implementing future training program  

such as developing creative curriculum. 
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An Analysis of the Life Experiences of Educators in Disadvantaged Areas in the Online 

Creativity Workshop 
 

Extended Abstract 

Aim 
The purpose of this study was to assess and analyze the experiences of teachers in disadvantaged areas who 

participated in the virtually delivered Creative Instructor Training Workshop. Their experiences with the 

Creativity Workshop were reviewed and evaluated using three domains of the learning model: knowledge, 

attitude and skill. 

Methodology 

The study population was all participants in the part-time creative instructor training courses of the Institute of 

Free Creative Higher Education in Tehran in 2021. The present sample consisted of 14 participants of the 

Creative Instructor Training Workshop who were selected through purposive sampling. There were 10 women 

and 4 men. All of them were taught in different areas with different students from disadvantaged areas. The 

educators from disadvantaged areas were those who volunteered from all over Iran in the “Yari Rasan Yar 

Network” which works for working children and underprivileged and damaged areas and deals with training and 

education issues. Data were collected using semi-structured interviews in an interactive Zoom context and 

analyzed using the content analysis method. Validity was assessed using peer reviews by colleagues and 

participants, and reliability was assessed by coding the text of three interviews by unknown individuals outside 

the study. 

Findings 

Results in the form of 383 codes, 33 primary subthemes and finally 16 recurring subthemes reflect the 

dimensions and quality of training for educators in disadvantaged areas in the online creativity workshop. 

Recurring subthemes were: Reinventing the definition of creativity, how to retrieve the definitions of the 

components of divergent thinking, knowing the characteristics of the creative class and identifying barriers to 

creativity (from Question 1), motivation to participate in the workshop, relationship between imagination and 

creativity, comparing attitudes toward the use of creativity before and after the workshop, attitudes toward 

mental frameworks and stereotypes and the role of creativity in disempowerment (from question 2), application 

of creativity techniques in personal and professional life and developing ideas for applying creative skills in 

disadvantaged areas (from question 3), evaluation of content, evaluation of films, evaluation of effective 

sentences, evaluation of class interactions, and weaknesses and strengths of the workshop. The results showed 

that the instructors were very satisfied with the workshop and that their knowledge, attitude, and skills in the 

field of creativity changed significantly after attending the workshop. 

Conclusion 

The results of this research show that despite the restrictive environment and culture in teaching children and 

youth from disadvantaged areas, especially in the era of ovid proliferation and virtualization of education, the 

educators from disadvantaged areas who participated in the creativity workshop finally tried to expand and 

improve their knowledge, attitude, and skills in the field of creativity, achieve valuable success for themselves 

and their students. Among the greatest achievements of this workshop were the increase of teachers’ self-

confidence and the improvement of their individual lifestyles, which had a significant impact on their teaching 

style and creative performance. 

Keywords: Creativity, Creativity Instructor Training Workshop, Instructors’ Life Experiences. 
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 تی ترب  یکننده در کارگاه مجازمناطق محروم شرکت  انیتجارب مرب  یو واکاو  یابیپژوهش حاضر با هدف ارز
 یمرب   تی ترب  یرحض وریغ  یه اکنندگان دورهش رکت  ی ۀپژوهش شامل کل   ۀ. جامع انجام شد  تیخالق  یمرب
زن( از  10م  رد و  4نف  ر   14حاض ر در پ  ژوهش ش امل  ۀب ود. نمون   1400ش  هر ته ران در س  ا   تی خالق

 ابها  هدفمند انتخاب شدند. داده  یریگبودند که به روش نمونه  تیقخال  یمرب  تیکنندگان در کارگاه تربشرکت
و   هی مض مون تج   لی و ب ا روش تحل   یآورزوم جمع  یدر بستر تعامل   افتهیساختارمهین  یهااحبهه از مصاستفاد
توس    ینیب ا اس تفاده از روش ب ازب ی یروا یبررس . اف تیها ادام ه ها تا حد اشباع دادهشد و مصاحبه  لیتحل 
  افراد ناشناس خ ار  توس  احبهمص  هسمتن    یکدگذار  قیاز طر  ییایپا  یکنندگان، و بررسو مشارکتمکاران  ه 

 یمض مون فرع  16 تی و درنها هی اول یمض مون فرع  33ک د،  383در قال      هاافتهیاز پژوهش انجام شد.  
نش ان   جیس کرد. نت امنعکرا    تیخالق  نیمناطق محروم در کارگاه آنال  انیبآموزش مر  تیفیک  پرتکرار، ابعاد و

بعد از  تیخالق ۀنیها در زمآن  یهاو مهارت  ، نگرشو دانش  داشتند  رومعنادار از کارگاه مذک  تیرضا  انیداد مرب
کارگاه   نیا  انبه برگ ارکنندگ  هاآموزش  یابیداشت. سؤاالت مربوط به ارز  یمعنادار  رییکارگاه، تغ   نیحضور در ا

 نیا  جینتا  زاطور مثا ،  مؤثرتر اقدام کنند؛ به  ندهیآ  یآموزش  یهابرنامه  یراو اج  یکمک خواهد کرد تا در طراح
 .خالق بهره برد  یو آموزش  یدرس ۀبرنام نیتدو  یبرا  توانیمشابه م یهاپژوهش و پژوهش

 کلیدواژه:
 ، تی خالق

 ، انیمرب ۀستیتجارب ز

 . اه تربیت مربی خالقیتکارگ

نامه فصل. تیخالق نیمناطق محروم در کارگاه آنال انیمرب  ۀستیز  اربتج  یکاواو(.  1401.  نا یم  ،ی.، و  نظامجهیخد  دهیس  ان،یریصادق.،  ام  ان،یزافضل السادات.، کشاور  ،ینیحس:  استناد

 .19-35(، 4 13 ،یروانشناخت یکاربرد یها پژوهش
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 مقدمه
قدرتمند در بهبود    یاب ار  عنوان بهد و  شووب میویکم محسای ارزشمند و منبعی حیاتی برای انسان قرن بیست سرمایه   1خالقیت

قرار   استفاده  افراد مورد  اوکوتان،  گیرد  میکیفیت زندگی  اویسا  و  بنیادی که خالقیت در های  ه بر ریش  ه وعال  .( 2014تورگل، 
الر، ست  ونا   یل شده ویکم تبدهای دانش و مهارت قرن بیست ای مهم در گفتمان شناسی، علم، هنر و ادبیات دارد، به مؤلفه روان
ون ون دوهان،  دیرسن،  و  دوره 2019دایک  به خالقیت، طی  ف اینده  عالقۀ  این  به(.  مهم  اجتماعی  تغییرات  از  ییرات  غتدلیل  ای 
پس و  شده ریع  ایجاد  فناوری  در  هالورسون،    یشرفت  و  حا   (.  2018است  کالین   در  آموزش، خالقیت  حیطۀ  به  یل تبددر  شدن 

متمرک ترجنبه دوبروین،    ترمسل  و    ای  و  است  هریس  علمی  گفتمان  جانگ   طور همان(.  2018از  و  شین  بیان  2017    2که   )
آموزان را به  است؛ زیرا دانش   های اصلی تبدیل شده ز شایستگی ه یکی اخالقیت ب،  21قرن    از نظر طرفداران آموزش در: » اندکرده 

آینده  با  پیش توانایی کنارآمدن  اشنیت رکند«  میناپذیر مجه   بینیای  و  از کازیرر  نقل  بنابراین 2021میروویچ،  - به  به    (؛  توجه  با 
وزان، پرداختن به خالقیت در کالس آمزش دانش مهم آمو  یک پیامد  عنوانهای درسی بر خالقیت بهها و برنامهمشی تأکید خ 

 . (2010ت، ؛ هیلمن و کور2010است  کرافت،  درس در سرتاسر جهان به امری ضروری تبدیل شده 
شود  سازی کنونی خالقیت، به ارتباط فرد با محی ، دیگران، فرهنگ، ساختارهای جامعه و بافت اجتماعی توجه میدر مفهوم

در  (. 2014  ، و گالون  یادگیری  تجربیات  از  خالقیت،  اولیۀ  می   شرای   پدید  پویا  جو  و  همکاران،  ی آید  دمحی   و  و 2013ویس   )
( نقطۀ  2008   3(. از نظر کرافت، کرمین و برنارد 2018بروین،  ن مؤثر است  هریس و دودادن آشآموزش در محدودکردن یا پرور 
به آموزش،  و  خالقیت  »ظرفیتی  تالقی  دستاربعنوان  قابل وردهای  ای  شده تخیلی  مطرح  و    توجه«  هریس  از  نقل  است  به 

توانایی2018بروین،  دو مفهوم  از  محققان  ادرا (.  پرورش  درمورد  خالق  مه ک های  ارزش ارتها،  فرایندها،  تفکر  ها،  و  گذاردن 
بروین، هریس و دوشود  یم   5واگرا   و هم تفکر  4کنند که هم شامل تفکر همگراعنوان هستۀ اصلی یادگیری خالق استفاده میبه

رایج 2018 در  اختراعات جدیدی می(.  تولید  موج   که  است  فرایندی  تعریف، خالقیت  ویژگی ترین  دارای  که  نوبودهشود   ن ای 
 و تواند شامل دانش، اعما ، عملکرد  ( است. این تولیدات جدید می9بودن و مناس   8مؤثر ( و مفیدبودن  7بودن و بدیع   6 شامل اصیل 
از    2012،  10جاگر   و  رونکوباشد  جدید  چی های   نقل  استرنبرگ،  2019گریگورنکو،  به  و  کافمن  می2019؛  تصور  اغل   شود (. 

فضای جست  ر  وجویواگرایی،  میموارد  گسترش  ایده   دهدا  بهترین  شناسایی  برای  همگرایی  فضا،  این  در  کند ها عمل میکه 
 (. 2019 کورتس، وینبرگر، داکر و گرین، 

آنجا مینقشی کموزشی  آ   محی افراد زمان زیادی را در  (. 2014گذرانند  چان و یوئن،  لیدی در پرورش خالقیت دارد؛ زیرا 
؛ دیویس و 2021هستند  کاالویا، بالنکو و کاساس،    11شناختیآموز و منابع روشعلم، دانش رگذار، مچهار رکن محی  آموزشی تأثی

 (.2013همکاران، 
های شخصی معلمان از جمله آموزان، معلمان هستند. محققان برخی از ویژگیدانش قیت  ورش خال رپ عوامل مهم در    یکی از

مهارت  و  خال باورها  خودکارآمدی  و  نگرش  تفکر،  معلمانهای  به   ق  شناسایی  را  خالقیت  برای  تدریس  بر  مؤثر  عوامل  عنوان 
(. الزم است توجه داشته  2018لینگر،  رمی و اهکاالن، ک  ؛ روبنشتاین، ریگلی، 2019؛ هوانگ، لی و یانگ،  2021اند  هوانگ،  کرده 

هستند  جون  یکدیگر  با  متفاوت  خالقیت  تدریس  و  خالقانه  تدریس  که  ازب  2017،  12دوتیر باشیم  نقل  (. 2019و،  ک گریگورن  ه 
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 23           و دیگرانی ري دهش ينيافضل السادات حس / ... ناطق محروم درم انيبمر ۀستی تجارب ز یواکاو

 

ا تدریس  خالقیت ی  که تدریستر و موثرترکردن یادگیری اشاره دارد؛ درحالیمنظور جذاب تدریس خالقانه به استفاده از تخیل به 
رفتار و  تفکر  پرورش  بر  خالقیت،  دانش   برای  خود  است  گریگورنکو،  خالق  متمرک   کرافت  2019آموزان  و  جفری   .)2004  )

قانه و آموزش خالقیت باید درهم تنیده شوند تا یادگیری خالق حاصل شود. امروزه پرورش خالقیت، بخشی  آموزش خال معتقدند  
فرایند  جدایی  از  تایناپذیر  انتظار میلقی میدگیری  معلمان  از  و  در کالس شود  را  درواقع، رود که خالقیت  ارتقا دهند.  های خود 

است که تشویق خالقیت در تمام موضوعات اصلی مانند ریاضیات، علوم و   دا کرده ری در آموزش پی خالقیت چنان نقش معنادا
 (.2017 ؛ ساح، 2017است  گاجدا، کارووسکی و بگتو،  زبان نفوذ کرده 

ری ی مناس ، یکی از عناصر کلیدی آموزان، آموزش معلمان در کنار برنامهتوجه به نقش معلمان در پرورش خالقیت دانش   اب
خالق  پرورش  است.  در  آنیت  تدریس  روش  همچنین  و  خالقیت  به  معلمان  رابطهنگرش  غنیها،  با  مستقیم  محی  ای  سازی 

دانش  رشد خالقیت  و  دارد.  کالس  معلزآآموزان  در  ادی  دانش مان  عاملیت  و  یادگیری خالق  از  عوامل  حمایت  با  اغل   آموزان، 
ارزیابی  برنامۀ درسی و  نیاز محدوهای  بیرونی مانند نوع  برنارد و چاپل،     شودد میمورد  نتایج یادگیری  (2007کرافت، کرمین،   .

این نقش معلم    (.2003واقید،     کنددود میجدید مح  یبودن و کشف و ایجاد معانشده، یادگیرندگان را برای خالق ازپیش تعیین 
کند   ایجاد  در کالس  را  و ساختار  آزادی  بین  تعاد   و   است که  دوتر  این    (.2013،  دونالدمک جونس  معلم  در  راستا الزم است 

ن یا  ازآموشناخت و دانش کافی درمورد خالقیت داشته باشد. عدم شناخت معلم ممکن است حتی سب  تضعیف خالقیت دانش 
ها و تصورات  (. خالقیت ممکن است در معرض طیفی از افسانه 1968آموزان خالق شود  تورنس،  ر تشخیص دانش ست او دشک

کند؛ برای مثا  این تصور که خالقیت یک ها برای تعبیۀ خالقیت در آموزش را مسدود میتالشباشد که  در عامۀ مردم    نادرست
ممکن است  همچنین    .(2016؛ کافمن،  2015استرنبرگ،  آمد مرتب  است  ر ناکاربا رفتا   استعداد یا توانایی خاص است که اغل

کنند (؛ زیرا احساس می2019کراپلی و پاتستون،  ق بی ارند   وزان خال مآرسد معلمان از دانش نظر میشواهدی را ارائه دهند که به 
آموزان تحت فشار هستند  کتلر، لم ، ویلرسون  نش ادیح از  حصهای  خالقانه، برای استخرا  پاسخ   هایپاسخ   دادن بهجای اجازه به

(. 2018لی، مارون و کافمن،  راپون، کپاتستاست    1(. یکی دیگر از تصورات نادرست، به اصطالح »سوگیری هنر« 2018و مولت،  
اعتقادی را قبو     ان چنینمل(. اگر مع2014گالوینو،    شودعنوان یک توانایی منحصراً هنری معرفی میاشتباه بهخالقیت اغل  به

را   کنند، ممکن است خالقیت را فق  با سطوح استثنایی تالش هنری انسان مرتب  کنند و درنتیجه استدال  کنند که خالقیت
(.  2019کراپلی و پاتستون،  دهد   جهان یافت که محصوالت خالق، آن را نشان می  3های و رامبرانت  2توان در پیکاسوها میفق   
از آنچه تصور میعیت محدودتر معلمان، این افسانه جم  در میان  ، حا بااین  شود رایج باشد  ها و باورهای غل  ممکن است کمتر 

 (.2019کراپلی و پاتستون،  

های جدید شود و مهارتها منجر میاست آموزش معلمان به اف ایش دانش و تغییر نگرش آن  پژوهشی نشان داده   هایفته ای
هایی (. در زمینۀ اثربخشی آموزش معلمان در حوزۀ خالقیت چالش 2014 حسینی،   مؤثر است  زان آمودانش   ها بر رشد خالقیتآن

(. 2003رو است  کرافت،  ها روبه اخالقی متعددی که معلم در کالس با آن   فرهنگی ووجود دارد، از جمله مسائل عدیدۀ آموزشی،  
ها باید مایل به  و رویکردهای مختلف آموزش باشند. آن   هاروش  هبردها، اراین در حالی است که معلمان باید مایل به استفاده از  

روش  باشند  تغییر  خود  ارزیابی  معیارهای  و  ن  2000،  4سیمپیلیکوها  از  به  به2014ینی،  حسقل  است  بنابراین ضروری  منظور (؛ 
 (. 2008ود  حسینی، تدوین شهایی ه ماهای الزم در معلمان، برای آموزش آنان برناف ایش دانش، تغییر نگرش و ایجاد مهارت
گ  نیو، چن  ( خانواده است  لیانگ، SES   5اقتصادی -آموزان مؤثر است، وضعیت اجتماعییکی از عواملی که بر خالقیت دانش 

کین،   همکاران  (.  2022و  و  مطالعه 2012دای  دانش (  روی  را  دانش ای  که  دریافتند  و  دادند  انجام  هشتم  کالس  آموزان آموز 
لی و  دهند. همچنین ژانگ، ژو، گو،  درآمد نشان میآموزان نواحی کموس ، خالقیت بیشتری از دانشطبقۀ مت  هایمحله   مدارس
آموزان  باالتر، خالقیت اجتماعی بیشتری از دانش  اقتصادی-وضعیت اجتماعی آموزان بادانش یدند که  ( به این نتیجه رس2018فن   
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بناب نرتر دا ضعیف  اقتصادی-اجتماعی  وضعیت  با به راد؛  به نظر میین  توانمندسازی مربیان  منظور پرورش خالقیت در مناطق رسد 
 محروم ضرورت بیشتری دارد.

مربیان   نقش  اهمیت  به  توجه  محبا  دانش مناطق  پرورش خالقیت  در  پژوهش حاضر  روم  در  توانمندسازی    منظوربه آموزان، 
مد  یادگیری عمیق در سه حیطۀ دانش، نگرش و   اساسربشد تا    اآموزشی طراحی و اجر  دورۀ مربیان مناطق محروم، چندین  

ها به یطهحبه هریک از این    پرداختن  مهارت آموزش داده شود. در مد  یادگیری عمیق، سه رکن اصلی وجود دارد که تقویت و
ن پژوهش  صه، ایطور خال هب(.  2014شوارت ،  -فردی و اجتماعی  شالو شود: حیطۀ شناختی، درونیممنجر    مؤثریادگیری ماندگار و  

جام مربی خالقیت ان  کننده در اولین دورۀ کارگاه مجازی تربیتبا هدف ارزیابی و واکاوی تجارب مربیان مناطق محروم شرکت 
 آید، مورد ارزیابی قرار گرفت: که در ادامه می سؤاالتیدر قال   ، در کارگاه  هاآن ۀتجارب زیست وشد 

گسترش دانش در زمینۀ خالقیت    حوزۀ مربی خالقیت در  یت  جازی تربکارگاه م  کنندگان در یستۀ شرکت ز تجارب   .1
 چیست؟

گسترش بینش و نگرش در زمینۀ   حوزۀ در    کنندگان در کارگاه مجازی تربیت مربی خالقیتیستۀ شرکت زتجارب   .2
 خالقیت چیست؟

ۀ خالقیت ندر زمی  ترگسترش مها  حوزۀ کنندگان در کارگاه مجازی تربیت مربی خالقیت در  یستۀ شرکت زتجارب   .3
 چیست؟

 ارزیابی کارگاه خالقیت چیست؟ حوزۀ کنندگان در کارگاه آنالین تربیت مربی خالقیت در یستۀ شرکتزتجارب   .4

 روش 

 روش اجرا   و نمونه جامعه،

 ق( عمی    دنساختارمنیمه   مصاحبۀاز    هاآوری داده جمعبرای  .  است  شده انجام    ناختیپدیدارش  راهبردو  کیفی  رویکرد   باپژوهش حاضر 
تربیت مربی خالقیت در کارگاه خالقیت   غیرحضوریهای مختلف  کنندگان در دوره شرکت   ۀکلی  شامل  پژوهش  جامعۀ.  استفاده شد

  مشغو    ایران  سراسرمرد( که در مناطق محروم    4زن و    10کننده  شرکت   14  ، هاکه از میان آن  است  1400سا     شهر تهران در
 ها، داده   اشباع  تا  و  کردند  شرکت  پژوهش  در  رساناطالع  عنوانبه  هدفمند،   گیری ونه من  روش  به  بودند،   آموزشی  هایفعالیت   به

  از  دسته  آن  محروم،   مناطق   مربیان  از  منظور.  یافت  ادامه  هاآن  با  همصاحب  د، نیام  دستبه   جدیدی  موضوعات  دیگر  که  زمانی  یعنی
  و   محروم  مناطق  و  کار  کودکان  مختص  که  « یار  نرسایاری  کۀبش»   در  ایران،   سراسر  از  داوطلبانه  شکل  به  که   بودند  مربیانی

 هایداده   آوردندست به   برای  نفر   14  اب  حاضر،   پژوهش  در  اساسن ی برا.  بودند  یتیترب  مسائل  و  آموزش  مشغو   است،   ده ید  یآس

  100  تا  60  بین  هاه مصاحب  مدت.  شد  گرفته  بهره   دوطرفه  گویوگفت   ۀ شیو  به  نی   و  ساختار  بدون  و  عمیق   ۀمصاحب  از  پژوهش
 ؛تربیتی  و  آموزشی   مختلف  مراک    تدریس در(  الف:  بود  مالک  سه  بر  مبنی  کنندگانشرکت   انتخاب.  بود  متغیر  1زوم  محی   در  دقیقه
برای  .  کارگاه   تکالیف  موقعبه   و  مرت   انجام(     و  نوجوان  و   کودک  گریمربی  از  غنی  ایتجربه  تنداش(  ب استفاده  مورد  اب ار 

 هاآن و آموزشی  زندگی    هایتجربه،  مربیان خالقیتاز طریق مصاحبه با    ، بود که در آن  ساختاریافتهنیمه  ۀاحبمص  ها ده اد  آوریجمع
اطمینان   هاآنو به    داده شد  توضیح  الصهخ  طوربه   کنندگان، شرکت. هدف پژوهش به تمامی  شدبررسی    نخانواده و شاگردانشابا  

توضیح داده   کنندگان شرکت نشود. در ضمن به هرکدام از    اعالمت مستخر   ال مقا و  ع  مناب  یمدر تما  هاآن داده شد که نام و نشان  
مختار بودند    کنندگانشرکت این،    بر  نخواهد داشت. اف ون  هانآی برای  شد که شرکت در این پژوهش، پیامد ناگوار روانی و عاطف

با کس  انجام و    زوماف ار  های الزم در بستر نرمی گند هماهاجپس از ای ها  همکاری انصراف دهند. مصاحبه  ۀدر هر مرحله، از ادام
از   متنبارها شنیده    هامصاحبهفایل صوتی    .شد  مکتوبو     ضب  ، گانشوندمصاحبه اجازه  و  کلمه  شد  مکتوب    به   آن  د. ش کلمه 
این روش شامل هفت مرحله است:  انجام گرفت  روش کالی ی  به  هاداده   تحلیل  و  تج یه  و   هایفتوص  ۀکلی  دقیق   خواندن.  1. 
جم  .2؛  کنندگان شرکت مهم    هاییافته  و  مهم  عبارات  پدیده؛  الت  استخرا   با  به  مفهوم  .3مرتب   مهم   جمالتبخشی 

 
1. Zoom 
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شده عقاید استنتا   همۀتبدیل    .5خاص؛    هایدسته و مفاهیم مشترک در    کنندگانشرکت توصیفات    سازیمرت   .4؛  شده استخرا  
شایان معتبرسازی نهایی.  .7و  مختصر و پدیده به یک توصیف واقعی خالص فات کاملدیل توصیبت .6؛ کامل و به توصیفات جامع

ت هر  العان و قابلیت اطمینان استفاده شد. برای بررسی اعتبار، اطبودقبو  قابل   هایمالکذکر است که در معتبرسازی نهایی، از  
از تج یه آنان، اصاسابر  فت ور گقرار    کنندگانشرکت ، در اختیار  تحلیل  و  مصاحبه پس  صورت پذیرفت.    الحات الزمس نظرات 

تحقیق  هاداده  تج یهی  مضمون،  تحلیل  روش  شد  و  به  داده   .تحلیل  اعتباریابی  ازبرای  باز  ها  و   بینیروش  همکاران   توس  
صص  خو تربه  جتکیفی    ق تحقی  هایروش   ۀدر زمین همکاران، با برخی افراد که     در بازبینی توس  .کنندگان استفاده شدمشارکت 
  به عمل آمد.ها  آن   باها  آوری و تحلیل داده ، جمعق طرح تحقی  ۀ هایی دربار، مشورت طریق برقرار شد و از این    ارتباط  داشتندکافی  
بازب مصاحبه مشارکت   ۀوسیلبهینی  در  متن  نی   تحلیل   هاکدگذاری  ها، کنندگان  مصاحبه و  از  از های حاصل  نفر  چند  اختیار  در  ها 
ی پایایی ببرای ارزیا  .کردند  تکه بیشتر آنان از روند کار ابراز رضای   پس از بازبینی اعالم نظر کنندتا    تار گرفدگان قرنو شمصاحبه

روش   از  نی   مصاحبه  کدگذاری  پژوهش  سه  ناشناس    ۀوسیلبه متن  فرد  پژوهش  سه  از  شدخار   ن  یب  اینکهنتیجه    .استفاده 
 شد. ید تأی ها خ سپاو ثبات نسبی  ق درصد تواف 85 ، کدگذاران

 های پژوهشیافته
 (:1در پژوهش حاضر به قرار زیر است  جدو    شوندگانمصاحبه شناختیجمعیت هایویژگی 

 شوندگان مصاحبه  ی شناختیت جمع هايویژگی  .1جدول 

 شغل  جنسیت  شونده یا رمز نام مصاحبه  ردیف
1 A  دبیر دبیرستان  زن 

2 B  مربی نقاشی  زن 

3 C  مربی کودک  زن 

4 D  قاشی ی ن مرب زن 

5 E  های زندگیمربی مهارت  زن 

6 F  دبیر دبیرستان  زن 

7 G  معلم ابتدایی  زن 

8 H  مربی کودک  زن 

9 I  معلم ابتدایی  زن 

10 J  بی کودک آموزشگاه مر زن 

11 K کارمند نیروی انتظامی و مربی  مرد 

12 L مربی نوجوانان جامعۀ امام علی مرد 

13 M محروم  مربی نوجوانان مرد 

14 N آموزی مربی مهارت  مرد 

ر  گسترش دانش د   حوزۀ کنندگان در کارگاه آنالین تربیت مربی خالقیت در  شرکت   زیستۀتجارب  :  پژوهش  اول  پرسش

 خالقیت چیست؟ ۀزمین
  ومضمون فرعی استخرا  شد    10کد و    110(،  1دانش خالقیت  مضمون اصلی    حوزۀ ها در  متن مصاحبه  ۀهای اولیدر بررسی 

 ند. شد بندیطبقه  2مضمون فرعی پرتکرار طبق جدو   4 ، درنهایت

 پژوهش  سؤالاز اولین  شدهاستخراج . مضامین  2جدول 

 شده مضامین استخراج  سؤال پژوهش 

تجارب زیستۀ مربیان آموزشی مناطق محروم در کارگاه . 1
 تربیت مربی خالقیت در گسترش حوزۀ دانش چیست؟

 بازآفرینی تعریف خالقیت
 ف اج ای تفکر واگرا تعاری  ازیابیب ۀنحو

 های کالس خالق شناخت ویژگی
 شناسایی موانع خالقیت 
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 بازآفرینی تعریف خالقیت 

از خالقیت قبل از حضور در کارگاه تربیت مربی خالقیت، تعریفی   هاآن از کردند که تعریف  ها ابره کنندگان در مصاحب اغل  شرکت 
نو، اکتشاف، رسیدن به نتایج جدید، نگاه    وسیلۀ: خلق یک ایده یا  ، مانندبود  اجتماعی  وباورهای غل  فرهنگی    تأثیرکلی و تحت  

کور توانستند تعاریف خود را گسترش دهند و به مفاهیم جدید و  گاه مذار ک  گذراندنپس از    هاآنکردن.  متفاوت و یا متفاوت عمل 
ارزشمندی و کاربردی تأثیرگذاریمانند:    ، ای برسندسازنده  این   1  ۀ کنند مثا  شرکت   ؛ برایاکتشافات  جدید یاهای  ده ی ابودن  ،  در 

بیان کرد:   بعد» زمینه  از خالقیت  آفراز دوره کامل  تعریف من  باشد،   ، ق نیستینشی خال تر شد و فهمیدم هر  اثرگذار  باید  بلکه 
 6  کنندۀ شرکت  .« دنفر باش   ک حتی اگر برای ی   ، خالقیت یک خواستن ارزشمند است  .دردی را دوا کند و مسیر جدیدی را باز کند

آن    و بتوانمبلکه من باید از آن روش متفاوت آگاه باشم   ، بودن نیستفهمم که خالقیت فق  متفاوتکارگاه می  از االن بعد» گفت:  
نباید عمل کنم. تصادفی  و حتی  کرد:    9ۀ  کنندشرکت   « را عملی کنم  بیان  زمینه  این  در  نگاه   توانمیم که    گرفتم  یادمن  » نی  

ت به اطرافم داشته باشم اما این نگاه باید همراه با دانش کافی باشد و من مهارتش را داشته باشم که بتوانم عملی  اوتف  و میجع
 « کنم.

 ریف اجزای تفکر واگرا تعا یابیباز ۀنحو

تعاریف ازیابی  دلیل ب  اهآنآوردند. وقتی از  کنندگان، اج ای اصلی تعاریف مربوط به اصو  تفکر واگرا را به خاطر میبیشتر شرکت 
مثا    ارائۀ:  اشاره کردندبه چنین عواملی    هاآن   ، پرسش شد از  استفاده  نمودار،  ه، کالم  توس  مربی کارگا  یرگذار تأثهای  شکل و 

  ف تعاری   ۀهم  نی  های کالسی. البته تعداد کمی  در گروه   هاآنتکالیف مرتب  و پیگیری    ۀمربی، چیدمان منظم محتوا، ارائ  یرگذارتأث
  درها  تعریف   ۀشد هم  سب بود و    یرگذارتأثاون مثا  آجر خیلی برای من  » گفت:    5  ۀ کنندشرکت مثا ،    برای  ؛آوردندنمیاد  ه یرا ب

عناصر تفکر  » نی  بیان کرد:    7  ۀ کنندشرکت   « بعد تمرین داشتیم.  ۀها برای جلسن تعریف آ  از  ما مدام بعد  در ضمن  .دناذهن من بم
 « .سته یادم را شکل آند و من هنوز شبه ما ارائه میاسالید ها در ل ک واگرا خیلی خوب توس  ش

 های کالس خالق شناخت ویژگی

، روزبودنبهمانند: پویایی، القا حس تعلق به گروه،    ، کالس خالق نام بردندرا برای  های زیادی  کنندگان در مصاحبه، ویژگیشرکت 
تفاوت  به  توجه  عقاید،  فردی،  اشتراک  به    ، یتگریحماهای  ویژاستعدادهتوجه  مهارت  ۀ ای  فرد،  ریسک هر  پذیری،  اف ایی، 

ارتباط  یلگریتسه  باال  مؤثر، فضای شاد،  از نگاه  امنیت روانی و پرهی   ایجاد  پایین،  این    14  ۀ کنندشرکت.  به  به    سؤا  در پاسخ 
نی    10  ۀ کنندشرکت   « شود.ی مشاگردان توجه    هایدر یک کالس خالق، شروع و پایان متفاوتی وجود دارد و به تخیل » گفت:  

 « .ستادور   ها و تابوهابرد و از کلیشهرا باال می هابچه  نفساعتمادبه پذیر است که انعطاف ی کالس خالق، مکان» بیان کرد: 

 شناسایی موانع خالقیت 

توانی،  ناتلقین  مانند:    ، اشاره کردندهای خود به انواع موانع فردی و اجتماعی که سد راه خالقیت است  شوندگان در صحبتمصاحبه
سازمان ثابت  کما قوانین  تحمل نبطلبی،  ها،  مشارکت،  در  ضعف  انتقادی،  تفکر  زی  نکردنود  حجم  اشتباه،  از  ترس  اد  ابهام، 

خودآگاهی، فشار زندگی، تبعیض جنسیتی،   نداشتنها،  عادت   ۀ های درسی، ترافیک اطالعات، وابستگی ناسالم، اف ایش زنجیرکتاب 
ود فضای مناس  برای نبو    ها، تابوهاگری خانواده پایین، کنتر    ی خودکارآمدبودن با جمعیت،  ونبه همگ   ، تمایلتسترس از شک
از اشتباه » مربوط به موانع خالقیت گفت:  احث  ر مبد  3  ۀ کنندشرکت.  مؤثرگفتمان   اما من در این    ، ترسیدیمکردن میما همیشه 
این مباحث بیان کرد:    ۀادامنی  در    8  ۀ کنندشرکت  « .یرمبگ  یادتا راه درست را    نم اشتباه ک  که دستم را باال ببرم و  گرفتم   یادکارگاه  

و جایی برای ابراز   انجام دهندرا    هاآندارند که کارمندان مجبورند  وپاگیر  های ما کلی بخشنامه و مقررات اضافی و دستاداره » 
 « ماند.نظر و خالقیت باقی نمی

گسترش بینش و    حوزۀ ن در کارگاه آنالین تربیت مربی خالقیت در  کنندگاشرکت   ۀتسزی تجارب  پژوهش:    دوم  پرسش

 خالقیت چیست؟  ۀنگرش در زمین



 27           و دیگرانی ري دهش ينيافضل السادات حس / ... ناطق محروم درم انيبمر ۀستی تجارب ز یواکاو

 

بررسی  اولیدر  مصاحبه  ۀهای  در  همتن  اصلی    ۀ حوزا  خالق  مضمون  نگرش  و  و    102(،  2بینش  فرعی   10کد  مضمون 
 . ندد دی شنبطبقه 3مضمون فرعی پرتکرار طبق جدو   5، درنهایت واستخرا  شد 

 پژوهش  سؤال ن یاز دوم شدهاستخراج . مضامین  3جدول 

 شده مضامین استخراج  سؤال پژوهش 

تربیت مربی خالقیت   ر کارگاهمربیان آموزشی مناطق محروم د ۀزیست  تجارب  .2
 بینش و نگرش چیست؟  ۀدر گسترش حوز

 شرکت در کارگاه ۀانگی 
 تخیل و خالقیت  ۀرابط

 کارگاه  ازو بعد   یت، قبلقنگرش به کاربرد خال مقایسۀ
 ذهنی  هایکلیشه و  هاچارچوب نگرش به 

 زداییمحرومیت نقش خالقیت در 

 شرکت در کارگاه خالقیت ۀانگیز

مصاح  از  انگی ه شوندگبههریک  از  مصاحبه،  ابتدای  در  مذکور  ان  خالقیت  کارگاه  انتخاب  برای  خود  . کردند  صحبتهای 
های بدیع برای رفع نیاز این ق محروم و درک اهمیت خالقیت و روشدر مناط: خدمت  تساها به شرح زیر  پرتکرارترین انگی ه 

بودن در کار با کودکان، پیشنهاد دوستانی که در   وم خالق ت، درک لای بهتر و متفاوقشر، عالقه به یادگیری بیشتر، ساخت آینده 
من حس  » گفت:    زمینه  این  در  6  کنندۀ شرکتمثا     روطبه   ؛ل وم کاربرد خالقیت در شغل   و  بودند  کرده   شرکتهای قبل  کارگاه 

هایی خواست آموزش می دلم    .دمو از اجرای خودم راضی نبو  است  شده هایم دچار رکود  کردم که در دوران پاندمی کووید، آموزش 
من در » :  دادتوضیح    12  کنندۀ شرکت   « تر و ارتباطات جدیدتر داشتم.و نیاز به کالس فعا    ببینم  ترخالقانه های متفاوت و  با روش 

 هایکنم این قشر نیاز شدیدی به روش کنم و احساس میدیده فعالیت میجمعیتی مربوط به کودکان و نوجوانان محروم و آسی 
من محی  کارم را  » نی  در این مورد گفت:    11  کنندۀ شرکت   « شوم.  هاآن رشد    موج   دارند و باید بتوانم با خالقیتم  غیرمعمو 

حس    .و راه فراری هم نداشتم  بودم  شده من بسیار دلگیر و افسرده    .ای داشتنده پایین و زورگویانه ه باال بچون نگا  ؛دوست نداشتم
 « من یاد بدهد چطور جور دیگری به زندگی نگاه کنم.م که به  کردم نیاز به کارگاهی دار

 تخیل و خالقیت ۀرابط 

آموزه اغل  شرکت  با  کردند که  اذعان  کارگکنندگان  نگاه  ه اهای  ب  هاآن،  و  بارورسازی خالقیت  در  تخیل  نقش  تغییر  ربه  عکس 
دارند و    ایدوسویه  ۀکه تخیل و خالقیت، رابط  گفتندمی  هاآن  بیشتراما    ، دیدندمی  طرفهیک . تعداد اندکی، این رابطه را  است  کرده 

من  » گفت:    زمینه  این  در  3  کنندۀ شرکت    ا ثم  طوربه   ؛ هم را اف ایش دهند  تأثیربخشیتواند دیگری را بهبود ببخشد و  هریک می
به خالقیت   دن ا تومی  دباشهدفمند    رکه تخیل اگ   گرفتم  یاداما االن    ، بود  هدفبیانگار    نوعیبهاما    ، کردمپردازی میزیاد خیا    قباًل

ارگاه ن کای   باالااما ح  ، نداشتم  اگرفتنش رجدی  جرئتاما    ، تخیل را دوست داشتم» گفت:  هم می  14  کنندۀ شرکت  « شود.منجر  
 «جهت مناسبی داد. آن به ودشکه می است نعمت ب رگ کفهمم تخیل ی می

 نگرش به کاربرد خالقیت، قبل و بعد از کارگاه  مقایسۀ

مصاحبهشمصاحبه جریان  در  نگرش   به  ، وندگان  کردند.  تفاوت  اشاره  کارگاه  از  بعد  و  قبل  خالقیت،  کاربرد  به  خود   ها آن های 
بوده اه شاهاز کارگ  د گفتند که بعمی تغییرات شگرفی در زندگی شخصی و کاری خود  اف ایش    ، اندد   جرئت ،  نفساعتمادبه مانند: 

ناشتباه  شکست،  از  ترس  کاهش  متفاوتنبو گرانکردن،  و  زندگی  سبک  تغییر  دیگران،  قضاوت  از  به  دن  نگرششان  نوع  شدن 
ها  حتی اوایل برگ اری کالس  .خیلی پایینی داشتم  نفسادبه اعتمت،  یقمن قبل از کارگاه خال » بیان کرد:    2  کنندۀ شرکت رخدادها.  

چون نظر من هم مفید    باشم؛  داشتهکردن  تباه اش  جرئت  های کارگاه یاد گرفتم که بایدبا آموزه   کم کماما    ، دادمدر جمع نظر نمی
کردن من هم دیدن و آشپ یفیلم  نحوۀ » :  تفگ  زمینه  این  در  5  ۀ شوندمصاحبه  عنوان به خانم میانسالی که مربی نقاشی بود    « است.

شده طوری به   است؛  شده متفاوت   آن  متوجه  هم  خانواده  اعضای  با  .اندکه  و همسرم  می  من  و  هم  را    هایلم یفنشینیم  تکراری 
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نایی عمبرای من، قبل و بعد  » برای این تغییر نگرش پاسخ متفاوتی داد:    1  شوندۀ مصاحبه  « کنیم.بینیم و تحلیل میمتفاوت می
ام  های قبلیهای جدید و خالقانه، معنای جدیدتری به یادگیری کنم و هر بار با آموزه چون من همواره با تجاربم زندگی می  ؛ارد ند
برای مافوقم گ ارش کار تنظیم کنم، انبوهی از  خواستممیهر وقت  ، من قبل از این کارگاه »  نی  گفت: 7 شوندۀ بهمصاح« م.دهمی

می را  استئکردم ج حس میچون    ؛متشنومطال   مهم  خیلی  بعد  ،یات  تمرین  از  اما  انجام  و  اصو  خالقیت  هایش، یادگرفتن 
 « یشتری دارند.ب تأثیر کنم کههای کوتاه و بدیع تنظیم میگ ارش 

 های ذهنی ها و کلیشهنگرش به چارچوب

  طور به   ؛داشتندذهنی در خالقیت  های  وب و چارچ  اهزیادی بر نقش بازدارندگی کلیشه   تأکیدها  کنندگان در جریان مصاحبه شرکت 
 هامثلمنفی برخی    تأثیر  م قدیمی، های قومیتی، برخی آداب و رسوهای جنسیتی، کلیشهکردند: کلیشه مثا  به موارد زیر اشاره می

ل   اارم در قدر محل ک  زدم دارممن حدس می»ه گفت:  زمین  این  در  13  شوندۀ مصاحبهی مفاهیم و رخدادها.  عضو تعاریف ثابت از ب
ا  مر  مسئلهشدم و این  می  روروبه های ثابتی  . همیشه باید با آدم  یعنی فق  کار و فق  کار بدون ابراز نظر...  روم؛فرومیسنگینی  
مثل همرنگ جماعت -اشتباه داریم    هایمثل ما یک سری  » :  توضیح داد  4  شوندۀ مصاحبه  « کرد.داد و خالقیتم را کور میآزار می

  ۀ تجرب  11  کنندۀ شرکت   « حتی اگر اشتباه باشد.  ، کند که متفاوت فکر نکنیم و مثل بقیه باشیمبه ما تلقین میها دارد  و همین   -شو
بودمهارت  ونقطه را که ج   نهمن تمرین  » نقاشی کودک بیان کرد:  مربی    ان عنوبهجالبی را   به والدین و کودکان    ، های کارگاه 

 ها ب رگ آدمب ذهن ما  و. خد ها بهتر از والدینشان عمل کردنین، بچه این تمر  بودنخت وجود س  ابساله دادم و جال  بود که  شش 
 « .است شده خیلی قراردادی  

 زداییتنقش خالقیت در محرومی

زیادی بر رفع مشکالت   تأکید،  بودند  شده طور هدفمند از بین مربیان مناطق محروم انتخاب  هشوندگان ببا توجه به اینکه مصاحبه
مدرم این  دام  وناطق  دغدغه   شتند  اغل   بسیار  بودند.  انجام  هب  هاآنمند  آموزشی  فعالیت  مناطق  این  افراد  برای  داوطلبانه  طور 

دردها می و  مشکال   دادند  می  خوبیبه را    هاآن ت  و  و  درک  محرومیتآموزه   تأثیر   دربارۀ کردند  بر  خالقیت  کارگاه  زدایی، های 
تری دارند که نجات  نیاز به نگرش متفاوت  هاآن کنند،  درک می  خوبیبه یازها را  حروم، نهای مهچ ب:  کردند  بیانهای زیر را  نگرش 

از کمتر  اندگرفته   یاد  هاآنپیدا کنند،   اینکه نگاه متفاوت را سریع  باشند  داشتهترین وسایل، بهترین استفاده را  ه ین و سادتا  تر  و 
کنند یا تازه های پرخطری زندگی میکنم که در محلههایی کار میوجوان   با نلغامن » : اظهار کرد 1 کنندۀ شرکت کنند. شکار می

 ها بچه ام تلفیق کنم و برای این  کارگاه را با تجارب قبلی های این  م این است که یافته ه  اند. تمام تالش مناز زندان آزاد شده 
مهارت کنار  بتوانند  که  بدهم  ترتی   حرفهامکاناتی  و  فنی  عهای  بیا  ملای،  تهم  را حل موزند  مشکالتشان  و  بیایند  بار  ا خالق 

دارند با هنر و بازی،   الزم  ود  انرسیده خالقیت مربوط به جاهایی است که به ته خ     اتفاقاً» :  توضیح داد  3  کنندۀ شرکت   « کنند.
 « .مباشی هااین دادن به برای انگی ه  یدنبا  راه جدیدبه انگی ه بگیرند تا تغییر کنند. پس باید 

گسترش مهارت   حوزۀ کنندگان در کارگاه آنالین تربیت مربی خالقیت در  شرکت   زیستۀتجارب  پژوهش:    سوم  پرسش

 خالقیت چیست؟ ۀدر زمین
مضمون فرعی استخرا  شد که   4کد و    75(،  3مهارت خالق  مضمون اصلی    حوزۀ ها در  متن مصاحبه   ۀهای اولیدر بررسی 

 ند. شد بندیطبقه  4جدو   ق بمضمون فرعی پرتکرار ط 2، درنهایت

 پژوهش  سؤالاز سومین  شدهاستخراج . مضامین  4جدول 

 شده مضامین استخراج  سؤال پژوهش 
محروم در کارگاه تربیت مربی خالقیت  ی مناطق مربیان آموزش ۀ. تجارب زیست 3

 مهارت خالق چیست؟  ۀدر گسترش حوز
 ایهای خالقیت در زندگی شخصی و حرفه کاربرد تکنیک 

 های خالقانه در مناطق محروم برد مهارت ی کاری براازسایده 
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 ای های خالقیت در زندگی شخصی و حرفهکاربرد تکنیک

ت انواع  مطالعه،  مورد  کارگاه  به شرکت  هایکنیک در  آموزش  خالقیت  خود  در صحبت  شوندگانمصاحبه.  شد  داده کنندگان  های 
مانند: ارتباط اجباری، بارش مغ ی، طراحی خودکار،   است،   بوده   پرکاربرد  هاهای خالقیت برای آنکه برخی تکنیک  کردند  اشاره 

ب رگکوچک   ها، صورتک  و  تمامسازی  بین  از  د تکنیک  ینمایی.  آموزش  فراوانی   شده، اده های  دارای  مغ ی  بارش  تکنیک 
در    هاآننستند.  بردی داد و کاریفو آن را بسیار م  کردندشوندگان از آن استفاده  مصاحبه   همۀ  تقریباً   کهطوری ؛ بهبود  چشمگیری
تکنیکمصاحبه کاربردهای  از  برخی  به  حرفهها  و  شخصی  زندگی  در  خالقیت  خود  های   ، مثا  طوربه  کردند؛  اشاره ای 
خیلی  » گفت:    2  شوندۀ همصاحب مغ ی  بارش  از  هنر  مجازی  آموزش  در  بچه   کردم  استفاده من  برای  خیلی  بودو  جذاب  اما   ، ها 

از تکن زیادهای دیک ی نتوانستم  را  است  گر  اجباری  ارتباط  بارش »   نی  گفت:  7  شوندۀ مصاحبه  « بردم.  کاربه فاده کنم. در خانه هم 
نه هم دارم  اخ  درهای متفاوتی داشته باشم. حتی  نستم طرح درس ادرد خورد و توخیلی به  هایم  فکری برای طراحی طرح درس 

نی     8  شوندۀ مصاحبه  « عمل کنم.  آمی اغراق نگاه کنم یا حتی  افم  اطر  به  تومتفا  ایگونه بهکنم  کنم و سعی میمتفاوت عمل می
 « ها جال  بود.بچه برایکه خیلی  ا کردمجرا اها رمن معلم جغرافی هستم و امسا  در کالسم تکنیک صورتک » گفت: 

 های خالقانه در مناطق محرومسازی برای کاربرد مهارتایده

مصاحبه که  آنجا  ماز  در  محروانشوندگان  حاطق  در  بودند  م  آموزش  جمعیت   در  مییا  آموزش  یا  هایی  محروم  افراد  که  دادند 
 کار به   مؤثری  طوربههای کارگاه را برای مخاطبان محروم خود  د تکنیک تمایل داشتن  هاآناغل     .دیده در آن حضور داشتندآسی  
های دیده و محروم، من توانستم طرحان آسی در کار با نوجوان» در این زمینه اشاره کرد:    زیادیبه نکات    1  شوندۀ مصاحبه بندند.  

ایده  که  کنم  طراحی  خاصی  بودم.  کارآموزی  کشیده  بیرون  کارگاه خالقیت  د   از  را  ارائ  نظر  بههایش  تکنیک  ۀمن  به  این  ها 
ا روش بارش  . من بباشد  داشته  احتیا  دارند و باید برایشان کاربرد  هاآن به    شدتبه   هاآنچون    ؛های محروم خیلی مهم استبچه 

  وندۀ شمصاحبه   « آموزی باشد.آموزی و علم هایشان، ترکیبی از مهارت کالس   دها نیاز دارنمغ ی به این نتیجه رسیدم که این بچه 
ه  داها با استفبار به بچه  دادم. یکمحرومی نقاشی درس می  ۀمن امسا  در منطق» مطل  مهمی را بیان کرد:    زمینهنی  در این    14

  مثاًل  ؛های جالبی کشیدندطرح  هاآن   کشیدید.میتان را شما بسازید چه طرحی را  گفتم که اگر قرار بود مدرسه ...  از تکنیک اگر  
و    بود  شده درست    چوبینباتآب در کالس از    مثاًلشدند یا  ها با سرسره وارد آن میکه بچه   بود  کشیده سی را  ها کال یکی از بچه
نقاشی رامن  تا    هایشان  زدم  دیوار  بدهم  یادشبه  بیندیشند  رؤیاپردازی ان  متفاوت  و  به    ؛کنند  باید  محروم  جاهای  در  ما  چون 
 « ها توجه کنیم.های درونی بچهسرمایه 

ارزیابی کارگاه   حوزۀ کنندگان در کارگاه آنالین تربیت مربی خالقیت در  شرکت  زیستۀتجارب  پژوهش:    مچهار   پرسش

 خالقیت چیست؟
مضمون فرعی    9کد و   96(،  4ارزیابی کارگاه تربیت مربی خالق  مضمون اصلی    حوزۀ ها در  متن مصاحبه   ۀاولی  هایدر بررسی 

 ند. شد بندیطبقه  5ر طبق جدو  مضمون فرعی پرتکرا  5، درنهایتاستخرا  شد که  

 پژوهش  سؤالاز چهارمین  شدهاستخراج . مضامین  5جدول 

 شده مضامین استخراج  سؤال پژوهش 

زشی مناطق محروم در کارگاه تربیت مربی خالقیت  ربیان آموزیسته م . تجارب 4
 ارزیابی کارگاه خالقیت چیست؟  ۀدر حوز

 ارزیابی محتوا 
 هاارزیابی فیلم 

 تأثیرگذار ت ارزیابی جمال
 ارزیابی تعامالت کالسی

 کارگاه  هایو قوت  هاضعف 
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 ارزیابی محتوا 

از نحواغل  شرکت  کارگاه  ادر    امحتو  ۀارائ   ۀ کنندگان  بمحی  مجازی  از    ۀ نحوگفتند  میخصوص  ه براز رضایت کردند و  استفاده 
مثا شکل  نمودارها،  تمرینها،  و  کارگاه ها  ر  ایگونه به  های  محتوا  که  راحت بود  میا  مفهومتر  از توانستند  برخی  کنند.  سازی 

با    مروربهاما    ، سنگین بود  هاآنکردند که محتوای دوره برای    خاطرنشانشوندگان  مصاحبه   ان داها و توضیحات استتمرین زمان 
 ،با کالس پیش بروم  توانستمگاهی نمی  ، چون سرم شلوغ بود»ه گفت:  زمین  این  در  4  کنندۀ شرکتالزم را ببرند.    ۀ توانستند بهر

هم    5  کنندۀ کت شر  « .های کاربردی زیادی داشتداد و مثا  می  من  بهای  ولی در کل محتوای کالس برایم عالی بود و نگاه تازه 
برداری کنم. در کل دوست داشتم در  رد شدیم و نتوانستم یادداشت   بحث  آخر سریع از  ۀمحتوا را دوست داشتم. جلس» ان کرد:  بی

بیان    ۀ نحو» گفت:    13  کنندۀ شرکت   « های دیداری بیشتری داشتم.شد. نیاز به ج وه و جلوه ال  زیادی گنجانده میپاورپوینت مط
 « همسو بود. کاماًلنظرم پاورپوینت با محتوا ه ب .ها عالی و برای من خیلی اثرگذار بودحتوای پاورپوینتل و مو شک اندااست

 ها ارزیابی فیلم

های کارگاه خالقیت، استفاده از فیلم برای آشنایی با تفکر خالق بود که در خال  برنامه   فردمنحصربه   های جانبی ویکی از فعالیت
تمام   تقریباًنند.  کبعد تحلیل    ۀرا تماشا و برای جلس   هاآن شد تا  خواسته می  هانآ شد و از  رفی میان معکنندگکالس به شرکت

  تجربۀ دانستند و اذعان کردند که برایشان، یک  عطف این کارگاه می  ۀا نقطتماشای فیلم و تحلیل آن ر   ۀ شوندگان، ایدمصاحبه
مرد خشمگین، نویسندگان آزادی، انجمن   دوازده ی مانند  هایفیلم  داشت    نشاگیزندبسیار مثبت و متفاوتی در    تأثیراتناب بود و  

فیلم دیگر زیبا و چند  راز  برایشاعران مرده، یک  این کارگاه فیلم »   گفت:  13  کنندۀ شرکت مثا ،    (؛  برای من قسمت جذاب  ها 
متفاوت و    ها آن  نگاهم بهتماشا کردم،    ار  اهن آکارگاه که    از  ولی بعد  بودم،   دیده   قباًل  اش ریهاکه من بعضی  است  بودند و جال 

من  » گفت:    11  دۀ کننشرکت   « و تحلیل کنیم.  دو با من تماشا کن  دشینن همسرم هم با اشتیاق ب  بود  شده   موج   انتقادی بود و حتی
داشتمرا  فیلمی   دوست  خیلی  بود  بازیگرش  آدام   م  ؛که  می  راچون  خودم  م  ؛نداختایاد  میانش  راتغییرات  خی  دادن    برایملی  و 

. کار  دعالی بودن  واقعاًها  فیلم »   توضیح داد:نی     7  کنندۀ شرکت  « گذاشته بود.  زیادی  مثبت  تأثیرام  خانواده   یحتی رو  .بود  امیدبخش
جدید و    برایم  .ای نداشتیمین ایده نهای قبلی چها و کالس کارگاه   در. راستش  دن هارائه د  بودم  دیده بود که من کمتر جایی    یمتفاوت
 « م تجدیدنظر کنم.رفتارو در اندیشه و  فرورومبه فکر شد می سب بود و جذاب 

 تأثیرگذار ارزیابی جمالت  

از سیاست  آنالین تربیت مرب  انداهای استیکی  بود که در    تأثیرگذاری خالقیت، گنجاندن برخی جمالت  کارگاه  ب رگان   ها آن از 
کنندگان برای شرکت  ، داشت و در زمان استراحت  تی و خالقیت وجودشناخمرتب  با هنر، زیبایی  غیرمستقیمهای مستقیم و  پیام

 ها آنت نی  اشاره کردند؛ برای برخی از  شوندگان به این جمال مربوط به ارزیابی کارگاه، مصاحبه  سؤاالتشد. در  نمایش داده می
د و در فرصت مناس  به گرفتنعکس می   هاآناز  کردند یا  را یادداشت می  هاآناما برخی دیگر ابراز کردند که    ، نبود  زیادچندان  

م و تحلیل  گرفت عکس می   هاآن من از    .جمالت شاخص و جذابی بودند» ه گفت:  زمیندر این    1  کنندۀ شرکت کردند.  فکر می   هاآن
ل  بود که با  یم جابرا» :  اظهار کرد  4  کنندۀ شرکت  « های بقیه آشنا شوم.با اندیشه   توانستممیداد و  دید مثبتی می  من  به  .کردممی
ها نم. جملهاهای این ب رگان را هم بخوکه کتاب  است  با خودم فکر کردم چقدر خوب  .موآشنا ش  داندیشننی که خالقانه میکسا
نیست  دقیقاًاالن   بعضی  ، یادم  محتوای  مولی  در خاطرم  گفت:    8  کننده شرکت  « .است  نده اها  برا»نی   جال یخیلی  که   است  م 
نمیساده دنیا    درها  بعضی میکنند  انگاری  نگاه  چی ها  و  اتفاقات  به  عمیق  و  پیچیده  متوجه    .کنندو  اینجا  خالقیت   ظرایفمن 
 «م.وشمی

 ارزیابی تعامالت کالسی

هایشان به  در مصاحبه  هاآنکنندگان بود و اغل   های شرکت دغدغه  وج   ، بودن دوره، می ان و کیفیت تعامالتینبا توجه به آنال 
ند که تعامالت گروهی و تعامل فرد با کردتعامالت را دوست داشتند و اذعان    طورکلیبه  هانآکردند. بیشتر  یاره م این مورد اش
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گفتند شد. برخی میهای کالسی میفهم بهتر مفاهیم و کاربرد برخی تمرین   ج زیرا مو  ؛کالس، قسمت ضروری این دوره بود
ر  ضعیف عمل  هاآن که گروه   نداکرده و همکاری الزم  تعداد کشته ا  نتوانسته    ۀمشغل  خاطربهبودند که    متأسفمی هم  اند.  زیاد 

بودم   در آنگروهی که    از  تم کم بود و راستشخود من تعامال» گفت:    5  کنندۀ شرکتبهره ببرند.    مؤثربودند از تعامالت به شکل  
نبودم نبودنگ یده   چندان  هابچه  .راضی  بو صحبت  د.گو  زیاد  گروه  در  اضافی  مهای  و  تعامال د  از  خیلی  نبودم.ن  راضی  «  ت 

بود  م خیلی جذاب  یبرای هم خیلی مفید بودیم و برا  .صمیمی شدم  هایمگروهیهممن خیلی زود با  » :  توضیح داد  8  کنندۀ شرکت 
ن  امهای آینده طرح   برای و با هم    بود  آورده مفیدی با خودش    ۀ هرکس تجرب  د.این کارگاه هستن  درکه از شهرهای مختلف کشور  

قبل» گفت:    11  کنندۀ کتشر  « کشیدیم.ه مینقش زیاد همکاری   نفسماعتمادبه کارگاه،    از  من  مدتی  تا  اوایل  و  بود  پایین  خیلی 
شد بفهمم که ما باید   سب کارگاه    استاد  رفتار  ۀ اما نحو  ، ترسیدماز جواب اشتباهم می نوعی  به   که  را چ   ؛گفتمکردم و چی ی نمینمی

  نوعینظردادن. بهها شروع کردم به  و در کالس و گروه   نفسم بیشتر شداعتمادبه   کمکمبه همین خاطر    .ریماشتباه کنیم تا یاد بگی
 « م باارزش بود.برای  مسئلهاین 

 کارگاه  هایو قوت هاضعف

به    توجه  با.  نندک  بیان  برگ ارشده کارگاه    درمورد  شان رایهاانتقاد  و  هاتا نظر  داده شدکنندگان اجازه  ها به شرکت در پایان مصاحبه 
این    ریبرگ ا اغل   های و قوت   هاضعف  هاآن برای    مسئلهآنالین کارگاه،  پایتخت که  خاطربه   هاآنی داشت.  از    دوربودن مکانی 
بر   ترپیش  کارگاه محل  میگ اری  خشنودی  ابراز  بود  زیراکردند های حضوری  به  مجازی  ؛  کارگاه  چنین   هاآنبودن  از  داد  اجازه 
 چهره بهچهره است و رویارویی    ترباکیفیت  های حضوری دارای تعامالتکردند که کارگاه ان میبی  هاآن.  کنند  ه ستفاداهایی  کارگاه 
در    موج  بیشتری  در شرای  حاضر  ا  ، شودمی  ها آن پیشرفت  برای    دلیلبه ما  گ ینه  بهترین  کرونا،  یک    هاآن شیوع  در  شرکت 
 کردند به قرار زیر است: شوندگان بیانی که مصاحبههایو قوت  هاضعف ی ازایهآنالین بوده است. نمونه  باکیفیتکارگاه 

آموختن    :هاقوت  طریق  از  خطا  با  مواجهه  اضطراب  از  تعلی  هاییگ اره کاستن  در  است، که  توجه  مورد  پیشرو  تربیت  و  م 

از   مؤثر  ۀ ، استفادزمان شیوع کرونا  ره در ها، برگ اری آنالین دوسازی آموزه ها در محتوا برای مفهوماز شکل   مؤثردرست و    ۀ استفاد
الهاممثا  کاربردی،  آموزه های  از  در  گیری  محسوس  تغییر  ایجاد  محروم،  مناطق  آموزش  وضعیت  بهبود  برای  دوره  های 

ای نو برای عملکرد بهینه، برانگیختن  کنندگان در جهت تفکر برای طراحی زندگی و شغل بهتر و یافتن شیوه دگراندیشی شرکت
از طریق   خواه تحو  معلمان    بخشالهام  هایایده تربیتی شاهکارهای هنری و آشنایی با    ظرفیتازی و  ساهمیت و جریان  جه بهتو

 هفتگی.  های فیلم تماشای 

 ها.کنندگان برای انجام تمرین ها و محدودیت زمانی برخی شرکتکیفیت تعامل در برخی گروه  بودنایینپ: هاضعف 

 گیریبحث و نتیجه
افراد و سازمانا فن  اضر که اطالعات وعصر حدر   برای پیشرفت و توسعه هستند، وری بسیار پررنگ است و  با هم  ها در رقابت 

ر جهت اف ایش توان رقابتی است. در جهت ایجاد این فضای رقابتی و تالش برای مهم و ضروری د  هایخالقیت یکی از اب ار
و آموزش  در  بس ایی  نقش  معلمان  اهداف،  دان اف ا  پیشبرد  در  خالقیت  توانمندسازی  ش یش  گرو  در  هدفی  چنین  دارند.  آموزان 

.  استح آن به کودکان و نوجوانان  خالقیت و انتقا  صحی  ۀمعلمان و مربیان برای کس  دانش، نگرش و مهارت درست در زمین
تجارب زیست  پدیدارشناسی  با هدف  آنالین خال   ۀپژوهش حاضر،  کارگاه  در  نخستا  قیتمربیان مناطق محروم  ین  نجام گرفت و 

استخرا  موضوعی و    شده انجامپژوهش   از  است. پس  ایران  نوع خود در کشور   ۀ مقول  چهارشامل    هایافته،  هاآن   بندیطبقهدر 
های این پژوهش پدیدارشناختی . در ادامه، یافته فرعی بود  ۀمقول  شان ده و  رش دانش، نگرش و مهارت و ارزیابی کارگاه  گستاصلی  
 د.شو گیری مییجه ل مضمون بحث و نت تحلی  با روش
بر تجارب    هاییافته  ناظر  او  که  آنالین خالقیت در    زیستۀپرسش  گسترش دانش   حوزۀ مربیان مناطق محروم در کارگاه 

( بر این داللت 2021   کاساس  و   ( و کاالویا، بالنکو2019الر و همکاران  (، ون2016های کافمن  یافته همسو با    استالقیت  خ
کد بارد  مربیان،  اغل   و ه  واگرا  تفکر  خالقیت،  از  را  خود  دانش  توانستند  کارگاه  این  در  خالقیت  از  صحیح  شناخت  کس   ا 
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ها از خالقیت، موانع خالقیت و بهبود بخشند. بیشتر مربیان اظهار کردند که تعریف آن های کالس خالق، بازسازی کنند و  ویژگی 
عی و فرهنگی بود، ولی پس از گذراندن این کارگاه، شناختشان  ورهای غال  اجتماو با  هاتأثیر کلیشه   کالس خالق بسیار تحت

و کامل  یافت  استرنبرگ  بس   و  پژوهش 2019تر شد. کافمن  در  نی   از خالقیت    اشاره   هایشان (  معلم شناخت کافی  اگر  کردند 
می  نداشته شاگردانش  خالقیت  کاهش  سب   یافته  شود.باشد  با  حهمسو  پژوهش  ال 2014،  2008 سینی  های  اف ایش  (،  زمۀ 

دانش  آنخالقیت  دانش  بهبود  و  معلمان  خالقیت  آموزش  تفکرآموزان،  اج ای  خالقیت،  درست  تعریف  زمینۀ  در  واگرا،   ها 
. یکی از دستاوردهای طالیی این کارگاه از نظر  استهای کالس و معلم خالق و توجه به موانع فردی و اجتماعی خالقیت  ویژگی 

ها در خاطرشان  اذعان کردند که بیشتر مثا    هاآن های واضح و مرتب  بود و اکثر  از مثا    ستادانا  استفادۀ ندگان،  کنکت اغل  شر 
 عریف درستی از خالقیت و تفکر واگرا ارائه دهند.توانند تآن می براساسمانده است و 

تجارب    هاییافته  به  که  دوم  پرسش  به  در  زیستۀمربوط  محروم  مناطق  آنالین خالقیتکارگ  مربیان  گسترش    حوزۀ در    اه 
هایشان رشسازی نگکردن این کارگاه از تغییر و بهینهمربیان مورد مطالعه بعد از سپری   بیشترپردازد، نشان داد  نگرش خالق می

در کار و   ند کهشده بودباورها و تابوهای اشتباه و تحریف   تأثیر  تحت  قدرآنکردند که  اذعان می  هاآن. اغل   اندشده زده  شگفت
ولی بعد از کارگاه حتی رفتارهای عادی    بودند،   رسیده   نفساعتمادبه به یکنواختی و کسالت و حتی ناامیدی و کمبود    شانزندگی
شاداب خالق  شانزندگی و  یافتهانه  شد.  متفاوت  و  پژوهش تر  نتایج  با  پرسش  این  به  مربوط  ؛  2021پیشین  هوانگ،  های  های 

یانگ،   و  لی  و همک  ؛2019هوانگ،  پژوهش 2018اران،  روبنشتاین  این  طبق  بود.  همسو  بسیار  نگرش(  و  باورها  نقش  های  ها، 
توانند برای خالقیت تدریس کنند که بتوانند در باورها و علمانی میخالقانه در اف ایش خالقیت بین افراد بسیار پررنگ است و م

پاتستون و  ضر، مطابق نتایج مطالعات پیشین  نند. در پژوهش حاازی کها را بازسهای خود را به خالقیت تجدیدنظر و آن نگرش 
خالقیت با هنر و تخیل بودند و این    (، مربیان قبل از کارگاه تحت تأثیر تصورات غل  از رابطۀ2014؛ گالوینو،  2018همکاران،  

های کارگاه مذکور  آموزش ولی بعد از    ، تنددانسیا اینکه رابطه را یکسویه می بودند    سوءتفاهمیا دچار    دانستندرابطه را معنادار نمی
ها اذعان داشتند  آناغل     باشند.  داشتهتخیل در خالقیت    مؤثرخالقیت و نقش    درموردرویارویی با باورهای اشتباه    جرئتتوانستند  

ارتقای خالقیت   در جهت  هدفمندی  مسیر  به  را  شاگردانشان  و  خود  تخیل  توانستند  توجه  که  با  کنند.  ایهدایت  محی  به  نکه 
ا چالش آموزش  بود،  کمتر  رفاهی  و  مالی  امکانات  با  محروم  مناطق  مربیان،  در جهت  ین  مربیان  این  برای  زیادی    پیشبردهای 

های لیانگ و همکاران پژوهش توانند خالقیت را در چنین محیطی بارور سازند. مطابق  بکرد و اینکه  میاهداف خالقشان فراهم  
اجتماعی، مانع ب رگی بر سر راه خالقیت است، -فتند وضعیت پایین اقتصادی( که نتیجه گر 2018ان  ( و ژانگ و همکار2022 

کردند، اما چنین ادراکی بعد از شرکت در  ت به این قشر ادراک میمربیان این کارگاه نی  موانع بسیاری در زمینۀ آموزش خالقی
شدن دارند و انگی ۀ مربیان  ری به خالق مختلف نیاز بیشت  هاینکارگاه موج  این نگرش شد که این قشر برای رهایی از بحرا

کاربردی  آموزه برای  از کردن  پس  مربیان  این  شد.  بیشتر  بی  هایشان  با  مذکور،  کارگاه  به گذراندن  غنی  و  جدید  دنبا  نشی 
 دیده بودند.های اف ایش خالقیان در بین کودکان کار و کودکان مناطق آسی های خالق و روش تدریس 
پ ه یافت به  مربوط  می های  نشان  سوم  آموزش رسش  از  بعد  توانستند  خالقیت  آنالین  کارگاه  مربیان  بیشتر  کارگاه، دهد  های 
های پژوهش حاضر نی  ( یافته 2014  و  2008های حسینی  همسو با پژوهش   ارور سازند.های خود را در زمینۀ خالقیت بمهارت

درستی در کالس اجرا ها را بهشوند و آنهای خالقیت آشنا میها و تکنیکروش  ان باکند که وقتی مربیاین مسئله را تصدیق می
وآوری را تجربه کنند. در پژوهش حاضر مربیان تالش کردند  دهند و ن  شدن قرارتوانند شاگردانشان را در فرایند خالق کنند، میمی

های خود گفتند  ها در مصاحبه ند. آن ف خالقیت آشنا شومختل  هایهای استادان کارگاه و کارهای گروهی، با تکنیک براساس آموزه 
در کالس را  فراوانی  بیشترین  بارش مغ ی  از  استفاده  آنکه  ب های  مفید  برایشان  بسیار  و  داشت  تکنیکها  اما  با ود،  دیگر  های 

اذعان کردند  وجه شود. مربیان  ها تتر آن های آتی به آموزش بهتر و متفاوتبود که نیاز است در کارگاه   فراوانی کمتر استفاده شده 
مهارت  یادگیری  تکنیککه  و  بهها  برای  خالقیت،  اف ایش  آن های  آسی کارگیری  و  کار  کودکان  آموزشی  مراک   در  دیده  ها 

ها قدم در مسیر پیشرفت  که برخی از آنطوری ربردی و دردسترس و راهگشا بود و امید زیادی را به این کودکان هدیه داد؛ به کا
 ند. گذاشت
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های مربوط به پرسش آخر پژوهش، که به تجارب زیسته مربیان آموزشی مناطق محروم در کارگاه تربیت ه در خصوص یافت
ارزیابی کار از بین محتواهای مختلفی که در کارگاه به مربیان مربی خالقیت در حوزه  باید گفت  گاه خالقیت اختصاص داشت، 

بیشترین دارای  فیلم  معرفی  شد،  ب محبو  ارائه  اثرگذاری  و  شرکت بیت  در  و  بهود  مهارتکنندگان  و  نگرش  دانش،  های لحاظ 
کردند که براساس ها را مثبت ارزیابی میرائۀ مثا  بود. همچنین چیدمان اسالیدها و نحوۀ ا  خالقیت، تغییر معناداری ایجاد کرده 

کنندگان  ست. نظرات شرکتصری در یادگیری ا های بدهندۀ تأثیر مثبت جلوه ( نشان2022های جامت و میچینوف  نتایج پژوهش 
ها تعامل  اما برخی از آن دانستند،  ها رابطۀ استادان با خودشان را مثبت و مفید میها متفاوت بود. آن درمورد نوع تعامالت در گروه 

 و ناهماهنگی برخیجازی  توان به تأثیر منفی آموزش مهای بازگوشده میکنندگان را ضعیف گ ارش دادند که از علتبین شرکت 
تواند معلمان و های مربوط به آموزش خالقیت می ( نی  ارزیابی درست از فعالیت 2014ها اشاره کرد. مطابق پژوهش حسینی  گروه 
مهارت  مربیان و  باور  دانش،  اصالح  در جهت  به را  آموزش صحیح خالقیت  آن،  نتیجۀ  و  برساند  یاری  با خالقیت  مرتب   های 

 .شاگردان باشد
باید گفت بهشد، در جمع  توجه به آنچه ذکربا   داد که مربیان مناطق محروم    طورکلی نتایج این پژوهش نشانبندی نهایی 

علی خالقیت  کارگاه  در  وجوحاضر  محروم رغم  مناطق  نوجوانان  و  کودکان  به  آموزش  در  محدودکننده  فرهنگ  و  محی   د 
خود   د با اف ایش و بهبود دانش، نگرش و مهارترنهایت تالش کردنها، دشدن آموزش خصوص در دورۀ شیوع کووید و مجازیبه

زمین برای  ۀدر  باارزشی  دستاوردهای  شاگردانشان    خالقیت،  و  جمله  باشند  داشتهخود  از  کارگاه،   ترینب رگ .  این  دستاوردهای 
داری داشت. معنا  تأثیر  هاآنخالق  تدریس و عملکرد    ۀ بود که بر نحو  شانفردی اف ایش خودشناسی مربیان و بهبود سبک زندگی  

م ایای   درنهایتهای خاص خودش بود که  ها و قوت شوندگان دارای ضعفهای مصاحبهبودن کارگاه براساس گفته غیرحضوری 
آموزش    خاطربهآن   بود و    استاداننوع  برخی گروه غال  گ ارش   ضعفاین کارگاه مشهود  تعامل ضعیف  بود که تالش شده،  ها 
تواند در آینده توس   بود یابد. این پژوهش در قال  مصاحبه و با روش کیفی انجام گرفت که میهای بعدی به رگاه در کاشود تا  می

 تر اجرا شود.های سنی متفاوتو با معلمان و مربیان مناطق دیگر و حتی رده کمی و ترکیبی  صورتبهپژوهشگران دیگر 
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