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  Abstract 

 One of the most important concerns of virtual education is the effectiveness of 

teaching-learning processes. Due to the spread of virtual education and the use of 

technological tools in the field of education and learning, innovative and creative 

education has become more important. In particular, virtual education for children 

in elementary school is facing major challenges in terms of the effectiveness of 

education and the quality of students' learning. What is important in the education 

of children in the first grade of elementary school is how to develop the power of 

reasoning, judgment and discernment in them, through which children learn how 

to think correctly, make correct decisions and solve their problems in the correct 

way (Firoozfar, 2015). Solving the challenges and obstacles in this field as well 

as increasing the skills of teachers in how to use technological and creative tools 

can, in addition to improving virtual education; Provide children with access to 

multi-sensory or multimedia education (Morris, 2006), various information 

sources, virtual interactive environment and other technological facilities 

according to their cognitive level and needs in the context of virtual space (Shafii 

Sarostani et al., 2019). ). Therefore, like any other type of education, it is important 

to pay special attention to the discussion of creativity and teaching methods based 

on it in the context of virtual education in order to provide quality, creative and 

innovative education by teachers. Despite the fact that most people distinguish 

virtual education due to its dependence on digital communication and gradually 

forget the role of the teacher (Bets and Poole, 2008), but without a doubt, just like 

face-to-face education, in virtual education as well The teaching methods of 

teachers as the architects of the learners' cognitive structure direct their mental 

energy and guide their motivation and educational activities, and the teaching 

methods based on creativity and problem solving are effective in developing their 
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cognitive organization (Mehrinejad and Sharifi, 2014). From Guilford's (2008) 

point of view, creative action means learning. He admits that when students deal 

with cognitive problems, they need to use unusual methods of problem solving, 

and only then do they attempt to reconstruct the problem (Gilford, 2008). He also 

states that "children learn the nature of intellectual resources in such a way that 

they can have control over them". It is possible to help children to increase 

learning through creativity. This importance can only be achieved through 

creative teachers in educational processes. Creative teachers are people with 

divergent thinking, energetic with a supportive, transparent and interactive way, 

and they believe that in the teaching profession, creative self-improvement 

precedes the creativity of learners (Aghazadeh, 2018). With the review that the 

author has done in the field of the subject of the research, there has not been any 

thoughtful research on the lived experiences of elementary school teachers 

regarding creative teaching methods, especially in the context of virtual education 

in the first elementary school; Therefore, the current research seeks to examine 

the experiences of primary school teachers regarding the use of creative teaching 

methods and how to use them in the virtual education platform, and finally, based 

on the teachers' experiences, a framework for the development and application of 

creative teaching methods. Provide for first grade children.The aim of this study 

was to investigate the lived experiences of first grade elementary teachers in 

creative teaching methods in the context of virtual education. Due to the 

prevalence of virtual education and the use of technological tools in the field of 

education, growth and creative education has been predicted. In particular, 

teaching children in primary school faces major challenges in discussing the 

effectiveness of education and the quality of students. In this study, a qualitative 

research method with a phenomenological approach was used. The research tool 

was a semi-structured interview. Data validity was determined using acceptance 

assessment techniques through researchers 'self-review and reliability by 

accurately guiding the process of data collection and researchers' alignment. . Data 

analysis was performed using thematic analysis method. The results showed that 

creative teaching methods include: presenting a conference by the student, 

research, brainstorming, field trip (using virtual tours of museums and antiquities), 

demonstration method, problem solving method, handicraft. Educational tools 

include: multimedia tools, use of animation, movies, use of play equipment, use 

of natural materials. Teaching creative techniques including: photography by 

students, individual and group games, home science trips, storytelling and screen 

reading; Motivation of teachers in using creative teaching methods includes: 

maintaining and strengthening the motivation of students in virtual education, 

creating a happy learning environment in storage, strengthening the sense of self-

learning in students, making the lesson attractive, student participation. Also, the 
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most common problems and difficulties in implementing creative teaching 

methods included: weakness, reduction of software, the most important facilities, 

lack of cooperation of parents and structural weakness. Creative teaching methods 

and techniques, although due to the limitations and implementation problems that 

we mentioned earlier, it is a difficult thing for teachers, but as we mentioned, the 

implementation of this type of teaching method ultimately facilitates learning and 

Increasing the quality of teaching-learning processes. For example, the teachers 

wrote in their statements: "Whenever a student becomes involved in learning and 

takes responsibility for learning, especially when playing a role, it makes that 

learning flow in the students' lives and get deep", "the things that I asked my 

students as homework were such that they would increase their motivation to learn 

so that they were completely involved in learning and spent time doing homework 

they did". Undoubtedly, the use of creative teaching, both in face-to-face and 

virtual education, has an effective role in enriching learning and its continuity over 

time, but what is very important in this period of the Corona pandemic is to create 

a positive perspective and attitude in The first classes are related to the formal 

education system and institutionalizing important elements such as engaging in 

the learning process, engaging learning experiences, practicing and developing 

participation and cooperation and teamwork, and connecting educational goals 

and content with the realities and everyday issues of life. 

Keywords: Lived Experience, Elementary Education, Creative Teaching Method, 

Virtual Education 
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های تدریس خالق در بستر تجارب زیسته معلمان دوره اول ابتدایی درباره شیوه

 آموزش مجازی

 6فائزه کامیاب حسینی، 1*بتول سبزه

 چکیده

در این مطالعه، روش پژوهش کیفی با رویکرد پدیدارشناسی مورد استفاده قرار گرفت. ابزار پژوهش مصاحبه 

گران و پژوهش ینیخودبازب قیاز طر یریدپذییتأ یهاکینها با استفاده از تکاعتبار دادهساختارمند بود. نیمه

 نییتعبرای  شد. نییگران تعپژوهش یسوسازاطالعات و هم یآورجمع انیجر قیدق تیبا هدا یریاعتمادپذ

استفاده شد. که در آن عدم توافق مشاهده شده و عدم توافق مورد انتظار  پندورفیکر یاز آلفا ییایپا زانیم

س های تدرینتایج نشان داد که روش. گرفتمضمون صورت  لیها با استفاده از روش تحلداده لیو تحل هیتجز

، شینما روشی، مجاز یاستفاده از تورهای، فکر بارش، قیتحق، آموزارائه کنفرانس توسط دانشخالقانه شامل: 

 تفادهاس،لمیف شن،یمیاز ان استفادهای، چندرسانه یابزارهاآموزشی شامل: ی؛ ابزارهای دست کار، حل مسئله روش

-یازبآموزان، توسط دانش یعکاسهای خالقانه تدریس شامل: ی؛ تکنیکعیاز مواد طب استفادهی، باز لیاز وسا

انگیزه معلمان در استفاده از روش تدریس ؛ یخوانپردهو  گویی، قصهدر خانه یسفرعلمی، و گروه یفرد های

شاد آموزش در دوران  یفضا جادیامجازی،  آموزش در آموزاندانش یریادگی زهیانگ تیو تقو حفظ خالق شامل:

؛ و نآموزامشارکت دانش شیافزا، کردن کالس درس جذابآموزان، در دانش یحس خودآموز تیتقو، کرونا

افزاری، ضعف نرمهای تدریس خالقانه شامل: ترین چالش و مشکالت معلمان در اجرای شیوههمچنین مهم

 ی بود.ساختار ضعفو  اءیاول یهمکار عدم، امکانات کمبود، تعامالت کاهش

 

 تجربه زیسته، آموزش ابتدایی، روش تدریس خالق، ، آموزش مجازیواژگان کلیدی: 
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 مقدمه

های یادگیری و یاددهی مبتنی بر کامپیوتر، آموزش مبتنی بر وب، دانشگاه مجازی برخط که فناوری

ش های نوین آموزاند، راه را بر ظهور شیوهپذیر گشتههای گسترده جهانی امکاندر سایه توسعه شبکه

ی شاگرد-شیوه معلمها دیگر یادگیری به همان اند. بنابراین، امروزه با رشد این فناوریهموار ساخته

های آموزش خالق هستیم )دالور و مدنظر نیست، بلکه به دنبال یادگیری خالق با به کارگیری شیوه

رو کرده است که (. عوامل متعددی توسعه آموزش مجازی را در مدارس با مشکل روبه1320قربانی، 

در پیشبرد اهداف یک امر ها شوند و شناسایی آنموانع توسعه این نوع آموزش محسوب می عنوانبه

یکی از کاربردهای مهم فناوری اطالعات و  عنوانبههای اخیر آموزش مجازی ضروری است. در سال

ای در این راستا آغاز شده است. با توجه به های گستردهارتباطات در جهان و در ایران مطرح فعالیت

های مجازی به منظور جرای آموزشگیری است، اتغییرات سریعی که در محیط پیرامون در حال شکل

یک نیاز اساسی مطرح شده  صورتبههای جدید در زمینه تدریس و یادگیری ارائه خدمات و فناوری

 درسی در مقطع ابتدایی یزیربرنامه تاکید که این به توجه (. با1321است )فیروزفر و عالی شیرمرد، 

 خالقانه تدریس ابعاد وعاتی از قبیل شناساییموض است . اهمیت یافته تغییر کیفی به کمی آموزش از

 نوین هدفی عنوانبهآنان  تدریس اثربخشی ویژه در مقطع ابتدایی و عوامل مؤثر بر افزایش به و معلمان

 (.1321)حرمتی، محمودی و فتحی آذر، گرددیم عرضه

آموزش مجازی و یادگیری الکترونیکی با اتکاء بر فناوری اطالعات و ارتباطات و محور قرار دادن 

کند یادگیرنده فعال، آموزش و یادگیری قرن بیست و یکم را متحول ساخته و تالش می عنوانبهانسان 

پاسخ دهد به چالش حاصل از تقاضای اجتماعی روزافزون برای آموزش و فقدان منابع آموزشی کافی 

(Morris and et.al, 2009امروزه با توجه به شیوع بیماری کووید .)-های کنترل و ، که  از راه12

جلوگیری از شیوع این بیماری؛ ماندن در خانه، دوری از تعامالت فیزیکی روزانه و قرنطینه خانگی 

-سب، جایگزین آموزشحلی مناراه عنوانبههای مجازی (؛ آموزشMorris and Hou, 2020بیان شده )

های حضوری در تمامی سطوح تحصیلی شده است. با این وجود در ابتدا به دلیل کمبود امکانات 

های فراوانی های مجازی؛ مشکالت و چالشزیرساختی و تجارب عوامل اجرایی در استفاده از آموزش

اما معلمان همچنان با  های مستمر، در حال بهبود است.نمود پیدا کرد که با گذشت زمان و با تالش

عالوه بر  مجازی آموزش(. Rimmer, 2020) های مجازی مواجه هستندهای مختلفی در آموزشچالش

نظیر ارتباط   یاستفاده از عناصر، مستلزم فناوری آموزشیو استفاده از ابزارهای آموزشی 

https://pafcoerp.com/-سیستم-مدیریت-آموزش-/articleid/455/فناوری-آموزشی
https://pafcoerp.com/-سیستم-مدیریت-آموزش-/articleid/455/فناوری-آموزشی
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آنچه که در ادبیات آموزش مجازی  رغمیعل. و ارائه بازخورد است خالقیتمتقابل)یادگیری تعاملی(، 

و استلزامات اثربخشی این نوع آموزش ذکر شده است؛ در عمل آنچه که در این نوع شیوه آموزشی در 

و توجه به عناصر مهم اثربخشی آموزش مجازی های خالقانه تدریس حال انجام است، عاری از تکنیک

(. با اذعان به این 1100آموزان دوره اول ابتدایی است )حاجی و همکاران، به ویژه در ارتباط با دانش

های مناسب برای آنان و آموزش دارای تفکر عینی هستند آموزاندانش در این دوره سنی  مهم که

اده ز، انجام فعالیت و مشارکت در فرایند یادگیری)قاسمیورزاز طریق دست یمحورمهارت مبتنی بر

های خالق تدریس در راستای ایجاد یک محیط ( است؛ لذا ضرورت بکارگیری روش1321و همکاران، 

ظر ضروری به ن آموزاندانشو مطلوب به این  برای آموزش بهینه یادگیری غنی در بستر فضای مجازی

 .رسدمی

 به توجه با یادگیری است.-های مجازی، اثربخشی فرایندهای یاددهیدغدغه آموزش نیترمهماز 

 یادگیری، و آموزش عرصه در فناورانه ابزارهای از استفاده و مجازی یهاآموزش شدن گیرهمه

های مجازی به کودکان به ویژه آموزش. است یافته اهمیت پیش از بیش خالق و بالنده وپرورشآموزش

آموزان ای در بحث اثربخشی آموزش و کیفیت یادگیری دانشهای عمدهچالشدر مقطع ابتدایی با 

پرورش قدرت  چگونگیروبه رو است. آنچه در آموزش کودکان در دوره اول ابتدایی مطرح است 

چگونه درست بیندیشد،  آموزندمی انآن کودک قیرطاز ان است که آناستدالل، داوری و تمیز در 

 هاچالش رفع .(1321کنند)فیروزفر، حل را به شیوه صحیح  ودخگیری نماید و مسائل درست تصمیم

 ابزارهای از استفاده چگونگی در معلمان هایمهارت افزایش چنینهم و زمینه این در موجود موانع و

 ایهآموزش به را کودکان دسترسی مجازی؛ امکان هایآموزش بهبود عالوه بر تواندو خالق، می فناورانه

 سایر و مجازی تعاملی گوناگون، محیط اطالعاتی منابع ،(Morris, 2006)ایچندرسانه یا چندحسی

شفیعی نماید ) فراهم مجازی، فضای بستر در آنان نیازهای و شناختی سطح با متناسب فناورانه امکانات

به بحث خالقیت و  ویژه توجه دیگری، آموزش نوع هر مانند لذا. (1322سروستانی و همکاران، 

  خالق کیفیت، با هایآموزش ارائه جهت مجازی هایآموزش تدریس مبتنی بر آن در بستر یهاوهیش

بیشتر افراد، آموزش مجازی را به واسطه است. با وجود آن که  مسأله مهمی معلمان طرف از نوآورانه و

 Bates) ندکننقش معلم را فراموش میوابسته بودن آن به ارتباطات دیجیتالی متمایز کرده و به تدریج 

& Poole, 2008های شیوه های مجازی نیزهای حضوری، در آموزشهمانند آموزش تردید( اما بی

و  هاآندهنده انرژی ذهنی معماران ساختار شناختی فراگیران، جهت عنوانبهتدریس معلمان 
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دریس مبتنی بر خالقیت و حل ت یهاوهیو شهای آموزشی آنان است کننده انگیزش و فعالیتهدایت

(. از نقطه نظر 1321نژاد و شریفی، در پرورش سازمان شناختی آنان اثرگذار است )مهری مسئله

آموزان وقتی به کند که دانش(، عمل خالقانه به معنای یادگیری است. وی اذعان می6002) 1گیلفورد

های غیرمعمول حل مسأله هستند و تنها در که نیازمند بکارگیری روش پردازندمسائل شناختی می

کند (. همچنین او اظهار میGuilford, 2008زنند )این صورت است که به بازسازی مسأله دست می

ها کنترل داشته گیرند که بتوانند بر آنفرا می یاگونهبهکودکان ماهیت منابع فکری را "که 

راه خالقیت میسر است. این مهم تنها از طریق .کمک به کودکان برای افزایش یادگیری از "باشند

معلمان خالق در فرایندهای آموزشی قابل دستیابی است. معلمان خالق افرادی با تفکر واگرا، پرانرژی 

گرانه، شفاف و تعاملی هستند و بر این اعتقادند که در حرفه معلمی، خودسازی با یک شیوه حمایت

های تدریس این معلمان (. شیوه1322دگان است)آقازاده، خالقیتی، مقدم بر خالق سازی یادگیرن

های محیطی کنند تا کودکان را نسبت به محرکتالش می هاآنمبتنی بر اصول خالقیت است. 

کنند؛ آزمایش کردن و رسیدن به اشیاء و بررسی عقاید را  تشویق می یکاردستتر کنند؛ حساس

ها در ( همچنین آنGibson, 2010دانند)بارزش می آموزان راهای جدید توسط خود دانشحلراه

سازی درس و یادگیری عمیق آموزان برای سادهفرایند تدریس خود از امور معمولی زندگی دانش

(؛ در خالل زمان آموزش، تمایل دارند تا کنترل کالس Henriksen & Mishra, 2015کنند )استفاده می

های تکوینی های حاصل ارزیابی(؛ با دریافت دادهHicks, 2020د)آموز انتقال دهنرا از خودشان به دانش

(؛ برای یادگیری Leighsa, 2019دهند )آموزان، روش آموزش خود را تغییر میاز یادگیری دانش

ئم ها، ارائه عالها و تکالیف متعدد و جذابی از قبیل تکرار و تمرین، ارائه مثالآموزان خود فعالیتدانش

کنند )نیکجو و همکاران، محور فراهم میای جایگزینی را جهت ادراک مسائل موضوعهاضافی و روش

ای برخوردارند و در تداوم رشد خود های حرفه(. معلمان خالق افرادی هستند که از شایستگی1322

های تدریس کار کنند و در رابطه با کوشند، قادرند در هر دو سطح متوسط یا پیشرفته از مهارتمی

(. آموزش دانش آموزان ابتدایی در بستر Reilly, 2019معلم انگیزه باالیی دارند ) عنوانبهود نقش خ

ای و سازوکارهای ارتباطی مؤثر را برای افزارهای چندرسانهفضای مجازی امکان استفاده از ابزارها و نرم

رونیکی را برای های آموزشی مناسبی در آموزش الکتگیری از فرصتاجرای تدریس خالقانه و بهره

(. آن چه در این میان اهمیت کلیدی دارد و نباید Guri, 2005سازد )آموزان فراهم میمعلمان و دانش

                                                      
1. Guilford 
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های موردنیاز آنان در این زمینه است. اگر معلمان ها و مهارتاز آن غفلت نمود؛ تجارب معلمان، نگرش

آموزش مجازی برخوردار باشند، بسیاری از های خالق و نوآورانه مناسب در از دانش، مهارت و نگرش

مواردی چون  .(Smith, 2012ها در زمینه کیفیت یادگیری در این شیوه برطرف خواهد شد )نگرانی

شدن امر تدریس، تغییر نگرش  بخشیشاد، اجتناب از معلم محوری، هاشهیو کلها خروج از قالب

رزشیابی کیفی، افزایش قدرت تفکر و نوآوری و های اداری، استفاده از روشنسبت به تدریس و کالس

(. معلمان 1321مصادیق یک تدریس خالقانه است )حسینی و محمدزاده،  نیترمهمغیره از جمله 

های مختلف تدریس خالق، بر های مجازی با استفاده از تکنیکبایست در آموزشمقطع ابتدایی می

م، تخیل و خلق کردن کودکان، برقراری ارتباط لذت بردن کودکان از ساعات درس، افزایش قدرت تجس

مجازی اثربخش و مستمر، تشویق کودکان به همکاری دوستانه در راستای باال بردن اعتماد به نفس 

چنین دستاوردهایی از  مسلما   (.1322یشتر، همت گمارند )حسینی، ها و فعالیت و تالش بدر آن

مؤثر معلم در قالب  عملکردشی مجازی، حاکی از یادگیری در بستر فضای آموز-فرایندهای یاددهی

هت در ج تیبر خالقهای تدریس مبتنی تدریس خالقانه است. با توجه به اهمیت بکارگیری شیوه

های متعددی در خصوص آموزش مجازی و های مجازی پژوهشجذاب  و اثربخش نمودن آموزش

پور، دانشمند و شده است؛ قربان تدریس خالق در داخل و خارج از کشور طی دو سال اخیر انجام

 سیخالقانه در تدر یهااستفاده معلمان از روش زانیم یبررس"(، در پژوهشی با عنوان 1100صادقی )

اند با تجربه هستند و از سطح علمی باالیی معلمانی که در پژوهش شرکت کردهدریافتند  "یمجاز

باشند و از بین خالقانه در روند تدریس مجازی نمیهای قادر به استفاده از روش برخوردار هستند اما

ر د به نسبت سه بعد دیگر، پذیریپذیری( از انعطاف)سیالی، بسط، ابتکار، انعطاف خالقیت مؤلفه 1

که معلمان  یهنگامهای این پژوهش نشان داد که همچنین یافته .کنندوند تدریس کمتر استفاده میر

 توانند از دانش،یو الزم را داشته باشند، م یکاف ییتخصص و توانا های آموزش مجازی،تکنیکدر 

 یرا برا یمساعد نهیزم بیترت نیاستفاده کرده و بد بهتر آموزش ندیو تخصص خود در فرا هامهارت

(، در 1100نژاد )عزیزی و حسینی سازند.  آموزان فراهمدانش شتریب یلیتحصتر شدن یادگیری عمیق

مطالعه  کیکرونا:  یدر دوران پاندم یآموزش مجاز یدهایها و تهدفرصت"پژوهشی با عنوان 

استخراج  های آموزش مجازیها و چالشبرای فرصت مضمون ریز 12چهار مضمون و ،  "یدارشناسیپد

 تنهایی به مجازی آموزشآموزان و معلمان )دانش نیمشکالت مشترک ب-1: کردند که بدین قرار است

 اتالف و اینترنت مشکالت شاد، شبکه بستر در آموزش نیست، مشکالت جوابگو عملی یهادرس برای

https://civilica.com/search/paper/k-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%AA-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%AA-o-Title-ot-desc/


 ۱۰۴۱ 611 بهار، اول، شمارة دهمسال                                                                 فصلنامه تدریس پژوهی        

 و جسمی مشکالتو   یحضورمهین آموزش و نواقص مشکالت مجازی ارزشیابی مشکالت وقت

 به نسبت خانگی خشونت اجتماعی، و اخالقی هایآسیبآموزان )مشکالت مختص دانش -6(روحی

آموزان در )کنترل دانش یمشکالت مختص معلمان در آموزش مجاز -3(مالی هایهزینه دختران،

 یاهوهیش رییمحتوا و تغ دیتول یخصوص یمحل کار و زندگ نیب یمرزها رفتن نیاز ب ی،کالس مجاز

 باال هاهزینه در ییجوصرفه آمد و رفت مشکالت وجود عدم) یآموزش مجاز یایمزا -1وجود( سیتدر

 رد مجازی شیوه از استفاده مکانی و زمانی هایمحدودیت رفتن بین از معلمان، ایرسانه سواد رفتن

( 1100چراغ چشم ) (.مجازی آموزش در معلمان عملکرد از آموزاندانش کرونا، رضایت از پس دوران

و  در آموزش تیخالق یهاکیبر تکن یمبتن سیتدر یهاوهیش ریتأث یررسب"در پژوهشی با عنوان 

 یوآورابتکار، ن ةیو گسترش روح تیتقو یمناسب برا یژوهش، بستردریافت پ "آموزاندانش یریادگی

اند از تویآموزان مدانش یریادگی کننده لیو تسه طیشرا جادکنندهیا عنوانبهاست. معلم  تیخالق و

از  زیپره ،یطبعشوخ ،یآموزان به حفظ و انباشت ذهنعدم اجبار دانش ،یریپذانعطاف ،یینوگرا قیطر

اعتماد به نفس  شیابراز وجود شاگردان و افزا یبرا یسازنهیزمآموزش،  یقالب یهاراهبردها و روش

ساختن آموزش با پژوهش به آموزش خالق و باالخره توأم  رانیفراگ یحس کنجکاو کیدر آنان، تحر

( پژوهشی با عنوان 1322محمدی و همکاران ) در کودکان و نوجوانان بپردازد. تیو پرورش خالق

 یهاشبکه با یمجاز آموزش هایچالش از ابتدایی اول دوره آموزاندانش والدین تجارب واکاوی"

 محاسن ،یموضوع یبنددسته و استخراج از پس. دادند انجام "کرونا روسیو وعیش زمان در یاجتماع

 جادیا و لیتحص تداوم :محاسن یآموزش مقوله پنج  در یاجتماع یهاشبکه در یمجاز آموزش بیمعا و

 انضباط و نظم مقررات به یبندیپا کاهش و یکالس فیتکال انجام به لیتما عدم :بیمعا ت؛یخالق فرصت

 تیفعال حذف: بیمعا ن؛یوالد شتریب نظارت و آموزان دانش عمل یآزاد )محاسن: یاجتماع (یکالس

 نظام عرصه به یمجاز آموزش ورود )محاسن: یفرهنگ (،آموزاندانش یپرتحواس و یتنبل و یگروه

 یحوصلگیب و یخستگ و معلم حضور یزمایکار حذف :بیمعا د؛یجد تجربه جادیا و تیترب و میتعل

 جهت الزم افزارسخت هیته ضرورت و ذهاب و ابیا نهیهز کاهش )محاسن: یاقتصاد (،نیوالد از یبرخ

 یارسانه سواد )ارتقاء یفن و (شاغل نیوالد ژهیو به نیوالد کم :بیمعا ؛یاجتماع یهاشبکه از استفاده

-طبقه (اطالعات یآورفن به تسلط عدم و دئوهایو یبصر تیجذاب عدم :بیمعا حسن؛ عنوانبه نیوالد

 یهارساختیز یطراح ده،یگرد عنوان نیوالد توسط که یبیمعا و مشکالت به توجه با .شدند یبند
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(، در پژوهشی با عنوان 6061) 1ویجیان. ابدییم ضرورت یمجاز آموزش ارائه جهت اثربخش و منسجم

دریافتند که طی آموزش   "یموضوع یساز: مدل12کووید  یریگدر طول همه یریادگیآموزش و "

استفاده  یبرا یریو اتخاذ تداب قیمجبور به تطب نیآموزان، مؤسسات و والددانشمعلمان،  ،مجازی

 یهااز آموزش یاریبس کهیدرحالدر دسترس هستند.  یآموزش یاز منابع، ابزارها و راهبردها نهیبه

ها زشآمو نیا هک یاسیاند، مققرار گرفته یمورد بررس یمحدود زانیبه م یو عمل یاز نظر تئور نیآنال

ن از محققا یادیامر باعث شده است که تعداد ز نی. اه استبود سابقهیدر آن به کار گرفته شدند ب

 یسازکار مدل در ایندوره را به اشتراک بگذارند.  نیو دانش به دست آمده در ا هاحلراهها، چالش

و  6شیاویو. جام شده استان 12پاندومی کووید در طول  یریادگیمربوط به آموزش و  اتیادب یمضمون

، به بررسی "12گیری کووید آموزش خالق در زمان همه"(، در پژوهشی با عنوان 6061همکاران )

ی کووید ریگکه در طول همه دیاز راه دور جد یآموزش یهایبه استراتژ یقیموس انیواکنش دانشجو

نام بتث ییایتالیهنرستان ا کیکه در  یآموزدانش ستیمتشکل از ب یتی. جمعپردازدیظاهر شد، م 12

خود را در مورد سه جنبه  ریاخ یریادگی اتیباز پاسخ دادند و تجرب ینظرسنج کیبه  ند،کرده بود

آموزش از راه دور تا چه  دیجد ماتی( تنظ1کردند: ) انیب یشفاه صورتبهروزمره خود  نیمکمل تمر

ه توسع یبا کمک فناور و طور خالقانههب هاتیفعالطی  یدیجد یقیحد کارآمد اجرا شد، )ب( چه موس

 ،ینیع یهاکرد. با ارائه مثال رییتغ نهیدر دوره قرنط انی( چگونه تعامل با همتاجو ) اند،افتهی

 یناگهان رییتغ نیارائه کردند که ا ییهایها و دگرگونچالش ا،یدر مورد مزا ییهانشیکنندگان بشرکت

 تیریو مد نیتمر یبرا یوتمتفا یکردهایکه چگونه رو دهدینشان م هاافتهیکرده است.  جادیا یآموزش

، مدت و بلندمدتآموزان به اهداف کوتاهدانش یبندتیاند و به نوبه خود بر نحوه اولوشده داریزمان پد

و  3ایزهار اشکین .گذارندیم ریتعامل با همساالن تأث دیو تجد یشان، و برقرارخالقانه لیپتانس شیافزا

های پیش روی معلمان : چالش12-تدریس در زمان کووید"ای با عنوان (، در مطالعه6061همکاران )

 یهاکالس یسازدر آماده یدیکل گرانیکه معلمان باز ییاز آنجادریافتند  "آنالین یهاکالسدر شروع 

دو معلم  و نود و صدکی. از دیدگاه آنان مورد بررسی قرار گرفته استها چالش بیشترینهستند،  نیآنال

 ییهاالشچشد که  دهیپاسخ دادند. از معلمان پرس قیتحق نیباز به ا سؤاالت قیاز طر یدولت رستانیدب

 نیهشت موضوع در ا ست؟یبا آن مواجه هستند، چ نیدروس آنال یو طراح یزیربرنامه ه،یکه در ته

                                                      
1. Vijayan 
2. Schiavio 

3. Ashikin Izhar 
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دوره،  یطراح ،یآورفن یهاعالقه، دانش، مهارت ،یآورفن یدسترس ط،یشد. زمان، مح داریپد قیتحق

پرورش  چگونگیآنچه در آموزش کودکان در دوره اول ابتدایی مطرح است ارتباط.  یو خودکارآمد

چگونه درست بیندیشد،  آموزندمی انآن کودک قیرطاز ان است که آنقدرت استدالل، داوری و تمیز در 

 .(1322کنند)بافقی و بفروزیی، حل به شیوه صحیح را  ودخگیری نماید و مسائل درست تصمیم

های مهمی دستیابی به این اهداف آموزشی به روش مجازی یا همان یادگیری از راه دور، با چالش

 در معلمان هایمهارت افزایش چنینهم و زمینه این در موجود موانع و هاچالش رفع مواجه است.

 مجازی؛ امکان هایآموزش بهبود عالوه بر تواندخالق، میو  فناورانه ابزارهای از استفاده چگونگی

 اطالعاتی منابع ،(Mayer, 2001)ایچندرسانه یا چندحسی هایآموزش به را کودکان دسترسی

 بستر در آنان نیازهای و شناختی سطح با متناسب فناورانه امکانات سایر و تعاملی محیط ، گوناگون

 یهاوهیشبه بحث خالقیت و  ویژه توجه دیگری، آموزش نوع هر مانند لذا. نماید فراهم مجازی، فضای

 نوآورانه و  خالق کیفیت، با هایآموزش ارائه جهت مجازی هایآموزش تدریس مبتنی بر آن در بستر

بیشتر افراد، آموزش مجازی را به واسطه وابسته است. با وجود آن که  مسأله مهمی معلمان طرف از

 & Bates) کنندارتباطات دیجیتالی متمایز کرده و به تدریج نقش معلم را فراموش میبودن آن به 

Poole, 2008های تدریس شیوه های مجازی نیزهای حضوری، در آموزشهمانند آموزش تردید( اما بی

کننده و هدایت هاآندهنده انرژی ذهنی معماران ساختار شناختی فراگیران، جهت عنوانبهمعلمان 

تدریس مبتنی بر خالقیت و حل مسئله  در  یهاوهیو شهای آموزشی آنان است نگیزش و فعالیتا

(. آموزش دانش آموزان ابتدایی 1321نژاد و شریفی، پرورش سازمان شناختی آنان اثرگذار است )مهری

ی ارتباطی ای و سازوکارهاافزارهای چندرسانهدر بستر فضای مجازی امکان استفاده از ابزارها و نرم

های آموزشی مناسبی در آموزش الکترونیکی گیری از فرصتمؤثر را برای اجرای تدریس خالقانه و بهره

(. آن چه در این میان اهمیت Guri-Rosenblit, 2005سازد )آموزان فراهم میرا برای معلمان و دانش

های موردنیاز آنان در این تها و مهارکلیدی دارد و نباید از آن غفلت نمود؛ تجارب معلمان، نگرش

های خالق و نوآورانه مناسب در آموزش مجازی زمینه است. اگر معلمان از دانش، مهارت و نگرش

 Tellaها در زمینه کیفیت یادگیری در این شیوه برطرف خواهد شد )برخوردار باشند، بسیاری از نگرانی

& Vries, 2001  ). (مواردی چ1321از نقطه نظر حسینی ،)اجتناب هاشهیو کلها ون خروج از قالب ،

اده داری، استفشدن امر تدریس، تغییر نگرش نسبت به تدریس و کالس بخشیشاداز معلم محوری، 

مصادیق یک  نیترمهمهای ارزشیابی کیفی، افزایش قدرت تفکر و نوآوری و غیره از جمله از روش
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ای ههای مجازی با استفاده از تکنیکدر آموزش بایستتدریس خالقانه است. معلمان مقطع ابتدایی می

مختلف تدریس خالق، بر لذت بردن کودکان از ساعات درس، افزایش قدرت تجسم، تخیل و خلق 

کردن کودکان، برقراری ارتباط مجازی اثربخش و مستمر، تشویق کودکان به همکاری دوستانه در 

با  (1321و تالش بیشتر، همت گمارند )حسینی،  ها و فعالیتراستای باال بردن اعتماد به نفس در آن

 زمینه در یتأمل قابل یهاپژوهش است، داده انجام پژوهش مورد زمینه موضوع در مروری که نگارنده

های تدریس خالق به ویژه در بستر آموزش ابتدایی در خصوص شیوه دوره معلمان زیسته تجارب

پژوهش حاضر در پی آن است تا به بررسی  بنابراین، مجازی در دوره اول ابتدایی صورت نگرفته است؛

های تدریس خالق و چگونگی به کارگیری تجارب معلمان دوره اول ابتدایی در خصوص استفاده از شیوه

تجارب معلمان، چهارچوبی برای توسعه و  بر اساسمجازی بپردازد و درنهایت  بستر آموزشآنان در 

 کودکان دوره اول ابتدایی ارائه نماید. های تدریس خالق برایبکارگیری شیوه

 در این راستا سه پرسش اساسی مطرح گردید؛

های تدریس خالق در بستر آموزش دوره اول ابتدایی در خصوص شیوه تجربه معلمان در -1

 مجازی چگونه بوده است؟

خالق تدریس در فضای مجازی چه  یهاوهیشمعلمان دوره اول ابتدایی در به کارگیری  -6

 اند؟را تجربه کرده مشکالتی

های تدریس خالق در آموزش دستاوردهای معلمان دوره اول ابتدایی در به کارگیری شیوه -3

 مجازی چه بوده است؟

 روش پژوهش

 انجام شد. هدف پژوهش یفیتوص کردیو با رو یدارشناسیاز نوع پد ،یفیک پژوهش حاضر به روش

که در موقعیتی خاص توسط افراد  گونهآنها است پدیدارشناسی، توضیح صریح و شناسایی پدیده

 ازدپردبندی مباحث اجتماعی مییعنی یک روش علمی که با رویکردی ذهنی به جمع. شوندادراک می

های ( . بر اساس هدف پژوهش حاضر؛ بررسی تجربه زیسته معلمان در خصوص روش1232، 1)هورسل

که متناسب با هدف پژوهش بود انتخاب  تدریس خالق در بستر آموزش مجازی، رویکرد پدیدارشناسی

غول مش سیشهرستان پرد ییمعلمان دوره اول ابتدا یپژوهش تمام نیدر ا کنندگانمشارکتگردید. 

 نفر از معلمان 16 هدفمند یرگینمونه وهیکه به ش بودند 1322-1100 یلیبه آموزش در سال تحص

                                                      
1. Husserl 



 ۱۰۴۱ 612 بهار، اول، شمارة دهمسال                                                                 فصلنامه تدریس پژوهی        

؛ به شرکت در پژوهش لی. شرط انتخاب، تمادنمورد مصاحبه قرار گرفت یاشباع نظر اریانتخاب و با مع

شبکه شاد( و استفاده از  ری) نظیمجاز یاجتماع یهادر بستر شبکه یمجاز یهاتجربه ارائه آموزش

اطالعات و انجام مصاحبه، ابتدا با  یآورجمع یبود. برا یدر آموزش مجاز سیخالق تدر هایوهیش

الزم درباره پژوهش  حاتیتوضو انجام در دسترس،  یاجتماع یهااز شبکه یکیگروه در  کی لیتشک

 ها،یآزمودن یاز فهم موضوع از سو ناناطمی با سپس. از معلمان درخواست مشارکت در پژوهش شدبه 

 لیارائه فا ای یصوت ،یریتماس تصو قی( از طریرحضوریغ) یجداگانه و فرد طوربهسؤاالت مصاحبه 

 ینیع صورتبهمجموعه  کیمتن در قالب  صورتبهارائه شده توسط معلمان  یهامطرح و پاسخی متن

پژوهش  ابزارتن از معلمان به اشباع نظری رسید.  16گردید. انجام مصاحبه با  یآورو جمع یسازادهیپ

 در قالب اهداف تحقیق طراحی شد. بر اساساست که توسط محقق  ساختارمند مهیحاضر، مصاحبه ن

-هویخالقانه، ش سیتدر هایدر ارتباط با روش ییتجارب معلمان مقطع ابتدا رامونیپ یسؤاالت اساس

 از ستفادها با ارتباط در هاآن اتیتجرب زیخالقانه و ن فیخالقانه، تکال سیبر تدر یمبتن یابیارزش های

ابزار پژوهش با هدف دستیابی به پاسخ  خالقانه است. سیتدر یدر راستا یشآموز کمک امکانات و ابزار

خالق خود  سیتدر هایوهیچگونه ش ییمعلمان دوره اول ابتدا.1در خصوص سه سؤال اصلی پژوهش؛ 

خالق  یهاوهیش یریدر به کارگ ییمعلمان دوره اول ابتدا .6 اند؟اجرا کرده یرا در بستر آموزش مجاز

در  ییمعلمان دوره اول ابتدا یدستاوردها.3 اند؟روبرو شده یبا چه مشکالت یمجاز یدر فضا سیتدر

 هااعتبار داده ، تدوین گردید. چه بوده است؟ یخالق در آموزش مجاز سیتدر هایوهیش یریبه کارگ

 تیهدا با  یریگران و اعتمادپذپژوهش ینیخودبازب قیاز طر  یریدپذییتأ یهاکینبا استفاده از تک

از  ییایپا زانیم نییتع یشد. برا نییگران تعپژوهش یسوسازاطالعات و هم یآورجمع انیجر قیدق

و بر اساس فرمول که در آن عدم توافق مشاهده شده و عدم توافق مورد انتظار   پندورفیکر یآلفا

 نیتدو یهاادداشتیمرور  ها،یمانند انجام مصاحبه با آزمودن یها، اقدامانداده لیتحل ی. برااستفاده شد

 یذارکدگ ن،یچنشده و هم ادداشتیمطالب  لیو تکم لیتعد یبالفاصله بعد از انجام هر مصاحبه براو 

ارائه  و یبنددسته ،یبازخوان ش،یشده نسبت به پاال لیتکم یهافرم یبعد از گردآور . گرفتصورت 

 اهبتدا دادهروش ا نیدر اگردید. ها اقدام متن مصاحبه یفیک یمحتوا لیتحل نف قیاز طر هاافتهی

 لیمضمون عبارت است از عمل کدگذاری و تحل لی. تحلشوندیم لیو تحل یابی مضمون کدگذاری،

 ع،متنو و پراکنده هایداده ندیفرآ نیو در ا کنندیم انبی هابه آنچه که داده یابدستی هدف با هاداده

 یو خروج لیتحل ی(. برا1322 ،یو سراج یسی)خداو گردندیم لیتبد یلیو تفص غنی هایداده به
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 ،یفرع ،یطبقات اصل لیتبد تیقابل افزارنرم نیاستفاده شد. ا  ودایمکس ک افزارنرماز  یمتن هایداده

 و قابل فهم دارد. کیماترا به شکل ش میو خرده مفاه یاصل میمفاه

 های پژوهشیافته

کننده در پژوهش، در مشارکتهای( معلمان ها )مشخصهدر این بخش مقادیر مربوط به ویژگی 

 آورده شده است. 1قالب جدول 

 کننده در پژوهشهای جمعیت شناختی معلمان شرکتویژگی -1جدول

 تحصیلی رشته
 مدرک آخرین

 تحصیلی

 خدمت سابقه

 کلی

 در خدمت سابقه

 ابتدایی اول دوره
 ردیف جنسیت سن

 علوم با مرتبط

 تربیتی
 1 زن سال 30-62 سال 10-1 سال 10-1 لیسانس

 ومعل با غیرمرتبط

 (ریاضی) تربیتی
 6 زن سال 31-31 سال 11-11 سال 11-11 لیسانس

 علوم با مرتبط

 تربیتی
 3 زن سال 30-62 سال 10-1 سال 10-1 لیسانس

 علوم با مرتبط

 تربیتی
 1 زن سال 30-62 سال 10-1 سال 10-1 لیسانس

 ومعل با غیرمرتبط

 علوم) تربیتی

 (تجربی

 1 زن باال به سال 10 سال 60-12 سال 60-12 پلمیدفوق

 علوم با مرتبط

 تربیتی

 و سانسیلفوق

 باالتر
 2 زن سال 61-60 سال 1 از کمتر سال 1 از کمتر

 علوم با مرتبط

 تربیتی
 2 زن سال 30-62 سال 10-1 سال 10-1 لیسانس

 ومعل با غیرمرتبط

 (هنر) تربیتی
 2 زن سال 10-31 سال 1 از کمتر سال 11-11 پلمیدفوق

 علوم با مرتبط

 تربیتی
 2 زن سال 30-62 سال 10-1 سال 10-1 لیسانس

 علوم با مرتبط

 تربیتی

 و سانسیلفوق

 باالتر
 10 زن سال 61-60 سال 1 از کمتر سال 1 از کمتر

 علوم با مرتبط

 تربیتی
 11 زن سال 31-31 سال 11-11 سال 11-11 لیسانس

 ومعل با غیرمرتبط

 ادبیات) تربیتی

 (فارسی

 16 زن باال به سال 10 سال 11-11 سال 60-12 پلمیدفوق
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کننده در پژوهش، نفر معلم مشارکت 16کنید، از مجموع مشاهده می 1که در جدول  طورهمان

سال،  30تا  62سال، تعداد پنج نفر از آنان  61تا  60جملگی زن بودند که تعداد دو نفر از آنان بین 

سال به باال بودند. همچنین سابقه خدمت  10سال و نهایتا  دو نفر از آنان  31تا  31بین تعداد سه نفر 

تا  12سال و دو نفر  11تا  11سال، سه نفر  10تا  1سال، پنج نفر بین  1کلی دو نفر از آنان کمتر از 

نج نفر بین سال، پ 1ها در دوره اول ابتدایی؛ سه نفر کمتر از سال بود. همچنین سابقه خدمت آن 60

بود. در خصوص رشته تحصیلی نیز هشت  60تا  12سال و یک نفر  11تا  11سال، سه نفر  10تا  1

ا علوم های تحصیلی غیرمرتبط بهای تحصیلی مرتبط با علوم تربیتی و چهار نفر در رشتهنفر در رشته

ی ر مدرک تحصیل، هفت نفپلمیدفوقبودند که سه نفر از آنان دارای مدرک  کردهلیتحصتربیتی 

 و باالتر بودند. سانسیلفوقلیسانس و نیز دو نفر دارای مدرک 

های حاصل از مصاحبه به کمک تکنیک کدگذاری باز، در قالب در پاسخ به سؤاالت پژوهش، ابتدا داده

مفاهیم و مقوالت آنان استخراج شدند که به تفکیک سؤاالت پژوهش، به شکل جدول و همچنین با 

 اند:افزار مکس کیودا به شکل ترسیمی آورده شدهنرماستفاده از 

های تدریس خالق در بستر سؤال اول پژوهش: تجارب معلمان دوره اول ابتدایی  درباره شیوه

 آموزش مجازی چگونه بوده است؟

 نتایج کدگذاری باز -6جدول

 مفاهیم کدهای استخراج شده شوندهنمونه پاسخ مصاحبه

و از  شودیمدرسی به دانش آموزان داده "

بعد آن را  جلسهبرای  شودیمخواسته  آموزدانش

، نتیپاورپواز تصاویر،  تواندیم آموزدانشارایه دهد. 

 "فیلم و ... استفاده کند

 وزآمارائه کنفرانس توسط دانش

 های تدریس خالقروش

راجع  سیقبل از تدر شدیمخواسته  آموزدانشاز "

 "خارج از کتاب کند قاتیتحق ندهیبه درس آ
 تحقیق

در ابتدای کالس با توجه به اهداف درس سؤال "

خواستم پنج آموزانم میکردم و از دانشمطرح می

 یبنددستهها رو دقیقه فکر کنند و بعد پاسخ

 "کردیمگیری میو با مشارکت هم نتیجه کردمیم

 بارش فکری

 باستانی آثار و هااز موزه گانیرا دیبازد هاینکیل"

 نیآنال صورتبهتا  فرستادمیم آموزاندانش یرا برا

 "کنند دنیامکان د نیاز ا

استفاده از گردش علمی )

موزه و آثار  یمجاز یتورها

 ی(باستان

خواستم که آنچه که از درس آموزانم میاز دانش"

ه ای ارائیاد گرفتند به کمک یک نمایش ده دقیقه

 "بدهند

 روش نمایش
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ای و با توجه به اهداف درس مطرح ابتدای مسئله"

خواستم تا با آموزانم میکردم و بعد از دانشمی

-ترسیم یک نقشه مسئله را حل کنند، سپس نقشه

هایی که قابل اجرا بودند شدند و آنها ارزیابی می

 "گذاشتمرو در کالس به بحث می

 روش حل مسئله

دقیقه  1دانش آموزان  کماننیرنگبرای درس "

 گرفتند ادیهایی که فرصت داشتند با روش

 "بسازند و در گروه بفرستند کماننیرنگ

 کار دستی

 ابزار و مواد کمک آموزشی

تصویر، صدا، طراحی و  زمانهمهایی که از رسانه"

 "کنمگرافیک دارند استفاده می
 ایابزارهای چندرسانه

های مورد عالقه انیمیشنبرای برخی از مباحث "

آموزان که محتوای مرتبط با درس رو داشتند دانش

 "کردمپلی می

 استفاده از انیمیشن، فیلم

خواستم تا از آموزانم میاز دانش"

برای نمایش )ایفای نقش(  شانیهایبازاسباب

 "استفاده کنند

 یباز لیاستفاده از وسا

-گیاه برای برخی از مباحث درس علوم از گل و"

آموزانم های تزیینی که در خونه خودم و یا دانش

 "کردمبود استفاده می

 طبیعی مواداستفاده از 

ا از خواستم تآموزانم برای درس هنر میاز دانش"

ای که دوست دارن هنرمندانه عکس ژههر سو

 "بگیرن

 آموزانتوسط دانش یعکاس

 های خالق تدریستکنیک

فردی و گروهی  صورتبههای فکری که انواع بازی"

شد انجام داد برای تقویت به همراه افراد خانواده می

آموزانم در درس ریاضی استفاده حافظه دانش

 "کردم

 های فردی و گروهیبازی

خواستم تا های کالسم میبرای درس علوم از بچه"

)گیاهی و جانوری( که  به کشف موجودات زنده

و از این  کردند برنتوی خونشون زندگی می

 "کشفیات گزارش بنویسن

 سفرعلمی در خانه

دم کربه کمک پاورپوینت تصاویر قصه را آماده می"

کردم و در پایان و با صدای خودم قصه را روایت می

هاشون به چالش گیریآموزانم را با نتیجهقصه دانش

 "کشیدممی

 یخوانپردهگویی و قصه

مثال در مبحث رشد گیاهان درس علوم از  عنوانبه

های آموزانم خواستم تا میزان رشد گلدانش
 یمباحث و اهداف درس مباحث درس علوم
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شه به ها داده میخونشون و میزان آبی که به اون

 "ها برام بنویسنتفکیک اسم گل

مثال در مبحث آمار درس ریاضی از  عنوانبه"

ها، ها، داییآمار خالهآموزان خواسته شد که دانش

های کل کالس را در بیاورند و در عموها و عمه

 "گرفتند ادینمودارهایی که 

 مباحث درس ریاضی

های خالقانه برای مباحث امال و انشاء و از روش"

 "کنمحفظ کردن اشعار استفاده می
 مباحث درس فارسی

دانش آموزانم در خانه و فضای دور از خواستم نمی"

 "مدرسه نسبت به درس خواندن بی انگیزه شوند

حفظ و تقویت انگیزه یادگیری 

 آموزان در آموزش مجازیدانش

انگیزه معلمان در استفاده 

 از روش تدریس خالق

 ها شدهکرونا و خونه نشینی باعث افسردگی بچه"

فضای شادی در شرایط کرونا برای دوست دارم 

 "دانش آموزان فراهم کنم

شاد آموزش در  ایجاد فضای

 دوران کرونا

برام خیلی مهمه که در سیستم آموزش مجازی "

دانش که معلوم نیست تا کی ادامه داشته باشه 

 "آموزانم بیشتر خودشون در پی یادگیری باشند

تقویت حس خودآموزی در 

 آموزاندانش

های تدریس خالق، کالس درس را برای تکنیک"

 "ندکآموزان متنوع و جذاب میدانش
 جذاب کردن کالس درس

های تدریس خالق باعث مشارکت بیشتر روش"

ها شه و اونآموزان در فرایندهای کالسی میدانش

 "رو از حالت منفعل و کسل در میاره

 آموزانافزایش مشارکت دانش

 

های معلمان در پاسخ به چگونگی اجرای تدریس خالق در آموزش مجازی، با توجه به پاسخ

ی، و مواد کمک آموزش ابزار، خالق سیتدر هایروشکننده در پژوهش، مفاهیم شامل؛ مشارکت

 سیمعلمان در استفاده از روش تدر زهیانگی و نیز و اهداف درس مباحث، سیخالق تدر هایکیتکن

دا، مکس کیو افزارنرماستخراج گردید که هر یک از مفاهیم مقوالتی را شامل شد. با استفاده از  خالق

 (:1شماتیک مربوط به مفاهیم و مقوالت استخراج شده ترسیم گردید )شکل شکل 
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 خروجی مکس کیودا برای تدریس خالق در بستر آموزش مجازی -1شکل

های تدریس خالقانه معلمان ترین روشدر این بخش، مهم شوندگانمصاحبههای بر اساس پاسخ

تدریس -3سفر علمی در خانه -6والدین تدریس در تعامل با -1توان در بستر آموزش مجازی می

-1آموز در منزل )حل مسائل روزمره( و تدریس به اساس درگیر کردن فعاالنه دانش-1تلفیقی دروس 

و عکاسی توسط  یخوانپردهگویی و قصه-2تدریس به کمک ابزارها، مواد  و منابع موجود در منزل 

 گذاری کرد نام آموزدانش

های خالق تدریس در فضای دوره اول ابتدایی در به کارگیری شیوهسؤال دوم پژوهش:معلمان 

 ؟ اندداشتهمجازی چه تجاربی 
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 نتایج کدگذاری باز-3جدول

 مفاهیم کدهای استخراج شده شوندهنمونه پاسخ مصاحبه

شاد در اون روزهای اول امکان تشکیل گروه  افزارنرم

ن و اوکردم رو نداشت و ناگزیر از واتس اپ استفاده می

 "هم مشکالت خاص خودش رو داشت

عدم امکان تشکیل گروه در 

 شاد افزارنرم

 افزاریضعف نرم

شاد از تلگرام استفاده  رسانامیپ یقبل از بروزرسان"

ها و لمیف یباال تیفیسرعت باال و ک لیدلبه کردم. یم

 "یارسال یهاعکس

-ها و عکسکیفیت پایین فیلم

 های ارسالی

د داشاد این امکان و بهم نمی افزارنرمسرعت پایین "

آموزانم به اشتراک تا محتواهای انتخابیم رو با دانش

 "بذارم

افزار در آپلود و سرعت پایین نرم

 دانلود اطالعات

های تدریس خالق نیازمند کار تیمی خیلی از روش"

و گروهی هست. عدم امکان برقراری ارتباط نزدیک 

 "کنهرو بسیار سخت میموزان با هم کار آدانش

آموزان دانش کیعدم ارتباط نزد

 با یکدیگر

 کاهش تعامالت

های تدریس خالق الزمه تا معلم در برخی از تکنیک"

آموز نظارت کنه و اون رو از نزدیک بر فعالیت دانش

راهنمایی کنه که متاسفانه در فضای مجازی این 

 "امکان فراهم نیست

ان آموزدانش کیعدم ارتباط نزد

 با معلم

در برخی از بازدیدهای علمی نیاز به حضور فیزیکی "

آموز هست و شرایط کرونایی کار و بسیار دشوار دانش

 "کرد

کاهش امکان حضور فیزیکی 

 آموزدانش

تاپ، گوشی آموزش مجازی یسری الزامات مثل لپ"

آموزانم از خواد، خیلی از دانشهوشمند یا تبلت می

 "ها محروم بودندابزارها تا مدتداشتن یکی از این 

افزاری کمبود امکانات سخت

 آموزاندانش
 کمبود امکانات

آموزان حتی بعضی وسایل ساده برای برخی از دانش"

 "یادگیری مثل ترازو توی خونشون نداشتند

کمبود ابزار و وسایل یادگیری 

 آموزاندر منزل دانش

نظارت بر متاسفانه اولیاء در خیلی موارد مثل "

یادگیری فرزندانشون به درخواست معلم همکاری 

الزم رو نداشتند و گاهی تکالیف فرزندانشون و 

 "شخصا  انجام میدادند

 عدم همکاری اولیاء با معلم

گفتند که پدر و آموزانم بهم میخیلی از دانش" عدم همکاری اولیاء

-مادرشون کمک الزم در یادگیری رو بهشون نمی

مثال در تمرینات پس از کالس درس  وانعنبهکنند. 

شدند اولیاء وقت و یا اگر با مشکلی رو به رو می

 "حوصله کمک بهشون رو نداشتند

 آموزعدم همکاری اولیاء با دانش
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آموز داشتم و عمال  گاهی دانش 32در کالس درس "

های تدریس خالق در امکان انجام برخی تکنیک

پیگیری و به سرانجام کالس وجود نداشت چرا که 

 "پذیر نبودها امکانرساندن تکالیف محوله آن

 آموزانتعداد باالی دانش

 ضعف ساختاری

ها با آموزش مجازی منطبق نبود بندی کالسزمان"

و در بسیاری از مباحث با کمبود زمان مواجه بودیم و 

ابدا  امکان استفاده از روش تدریس خالق در برخی از 

 "فراهم نبوددروس و مباحث 

 زمان محدود کالس درس

نبودن یک نظام یکپارچه و روشن در آموزش "

مجازی دوره ابتدایی کار رو در آموزش مجازی بطور 

کلی با مشکل مواجه کرده و عمال  فرصت اندیشه 

 "خالق در فرایندهای کالسی رو محدود کرده

 قوانین متغیر و نامشخص

 

کننده در پژوهش مواردی در فضای مجازی، معلمان مشارکتدر پاسخ به مشکالت تدریس خالق 

 یهمکار عدم، امکانات کمبود، تعامالت کاهشافزاری، ضعف نرمرا اشاره کردند که در قالب مفاهیم؛ 

و ضعف ساختاری استخراج گردید. هر یک از مفاهیم مقوالتی را شامل شدند که با استفاده از  اءیاول

 (:6مکس کیودا، شکل شماتیک مربوط به مفاهیم و مقوالت استخراج و ترسیم گردید )شکل  افزارنرم

 
 خروجی مکس کیودا برای مشکالت تدریس خالق در بستر آموزش مجازی -6شکل 
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های تدریس خالق سؤال سوم پژوهش: دستاوردهای معلمان دوره اول ابتدایی در به کارگیری شیوه

 ست؟در آموزش مجازی چه بوده ا

 نتایج کدگذاری باز-1جدول

 مفاهیم کدهای استخراج شده شوندهنمونه پاسخ مصاحبه

-تکالیفی که با توجه به تدریس خالق از دانش"

آموز بود که دانش یاگونهبهشد آموزان خواسته می

 کردند تا تکالیفمشتاقانه در کالس درس شرکت می

 "خود را ارائه دهند

 حضور به موقع

فعالیت افزایش 

 آموزاندانش

آموزان را های تدریس خالق دانشاستفاده از تکینک

کرد تا در طول کالس درس فعال باشند و یترغیب م

 "دچار خستگی و رخوت نشوند

 فعال بودن

های های یادگیری که به واسطه تکینکانگیزه

آموزانم ایجاد شد، تالش و تدریس خالق در دانش

 "یادگیری افزایش دادها را برای ممارست آن

 تالش و پشتکار

مفاهیم و مباحث آموزشی به کمک ابزارها و "

های یادگیری باعث افزایش سرعت انتقال تکنیک

 "آموزان  شدمفاهیم درس به دانش

 افزایش سرعت یادگیری

 تسهیل یادگیری

تکلیف درسی  عنوانبهآموزانم مواردی که از دانش "

ها رو برای بود که انگیزه اون یاگونهبهخواستم می

برد جوری که کامال  با یادگیری یادگیری باال می

شدند و برای انجام تکالیف وقت صرف درگیری می

 "کردندمی

 باال بردن انگیزه یادگیری

آموز درگیری یادگیری میشه و هر زمان که دانش"

گیره به ویژه در مسئولیت یادگیری را به عهده می

نقش، باعث میشه تا اون یادگیری در  زمان ایفای

 "آموزان جریان پیدا کنه و عمیق بشهزندگی دانش

 استمرار و پایداری یادگیری

 

کنید در پاسخ به پیامدهای استفاده از تدریس خالق، مشاهده می 1-1که در جدول  طورهمان

 تیفعال شیافزاکننده در پژوهش مواردی را عنوان کردند که در قالب دو مفهوم معلمان مشارکت

ی استخراج گردید که مقوالت مربوط به هر یک از این مفاهیم در شکل ریادگی لیتسهآموزان و شدان

 ( آورده شده است:3-1شماتیک )
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 خروجی مکس کیودا برای دستاوردهای تدریس خالق در بستر آموزش مجازی-3شکل 

 گیریبحث و نتیجه

اول پژوهش: تجارب معلمان دوره اول  سؤالها در پاسخ به نتایج تحلیل مضمون )محتوا( مصاحبه

های تدریس خالق در بستر آموزش مجازی چگونه بوده است؟ پنج ابتدایی درباره  بکارگیری شیوه

، سیخالق تدر هایکیتکن(3ی، و مواد کمک آموزش ابزار( 6، خالق سیتدر هایروش(1مفهوم 

استخراج گردید. این  خالق سیمعلمان در استفاده از روش تدر زهیانگ( 1ی و و اهداف درس مباحث(1

عزیزی، بلندهمتیان و ساعدی (؛ 1322) یآباد سهل یصفرو  یسروستان یعیشفیافته با نتایج 

(؛ 6012)(؛ گاس و همکاران 6012(؛ باری )1321(؛ بابایی پیرنعیمی )1322(؛ سنجابی )1322)

 (  همخوانی داشت.6060( و عالیه و همکاران)6011هنریکسن و میشرا )

 گردش ی،فکر بارش، قیتحق، اکتشاف و آموزارائه کنفرانس توسط دانشهایی چون استفاده از روش

ری بکارگی حل مسئله روشو نیز  شینما روش، (یموزه و آثار باستان یمجاز ی)استفاده از تورها یعلم

ز ا استفاده، لمیف شن،یمیاز ان استفادهای، چندرسانه یابزارهای، دست هایکارابزارهایی چون انجام 

و  یعکاسای همچون های خالقانهی و همچنین استفاده از تکنیکعیاز مواد طب استفادهی، باز لیوسا

-و پرده گوییقصه، نهدر خا یعلم سفری، و گروه یفرد هاییبازآموزان، توسط دانش مستندسازی

 یریادگی زهیانگ تیو تقو حفظی در راستای فارسی و اضیر، س علومودری در مباحث مختلف خوان

در  یحس خودآموز تیتقو، شاد آموزش در دوران کرونا یفضا جادیای، وزش مجازآم در آموزاندانش
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-در فرایندهای یاددهی آموزانمشارکت دانش شیافزاو نیز  کردن کالس درس جذابآموزان، دانش

تجارب تدریس خالق در بستر آموزش مجازی برای معلمان دوره اول ابتدایی در  نیترمهمیادگیری از 

 بود.  12دوره پاندومی کووید 

آموزان دوره اول ابتدایی در حالی نخستین تجربه یادگیری رسمی خود را آغاز کردند که  دانش

(و به ناچار برای 6066-6012ران درگیر پاندومی کرونا  شد )کل کشورهای دنیا و من جمله کشور ای

گیری چه در سطح جهانی و چه در سطح کشور بر ادامه جلوگیری از شیوع گسترده ویروس، تصمیم

آنالین یا آفالین و در بستر  صورتبهغیرحضوری   یهاآموزشهای رسمی کشور بر اساس آموزش

روی نظام آموزشی چه در سطح کالن و چه در سطح ش پیشترین چالفضای مجازی  تاکید شد. عمده

ای هخرد، حفظ انگیزه و سطح کمی و کیفی آموزش در مقایسه با آموزش حضوری بود. از یکسو چالش

افزارهای متناسب و با کیفیت و از سوی افزارها و سختزیرساختی اعم از شبکه اینترنت پر سرعت، نرم

ای همعلمان در استفاده از این ابزارها در راستای برگزاری با کیفیت کالسهای دیگر توانایی و صالحیت

درس، مشکالت و مسائل مهمی بودند که از زمان شیوع آغازین ویروس کرونا تا به امروز )نزدیک به 

و مسئوالن آموزشی کشور است. از آنجا که تمرکز این پژوهش  رندگانیگمیتصمروی دو سال( پیش

ها، یعنی صالحیت و شایستگی معلمان و بطور خاص معلمان پایه اول ابتدایی چالش به بعد دوم این

ای در به تصویر کشیدن رویدادهای کالس درس با محوریت تدریس خالقانه است، حساسیت ویژه

ها، ابزار و مواد کمک آموزشی، محتوا و های تدریس خالقانه، تکنیکوجود دارد. شناخت انواع روش

ها از از این شیوه یریگبهرههای معلمان در ها و همچنین انگیزهرتبط با این شیوهاهداف دروس م

جمله عناصر مهمی است که در این پژوهش استخراج گردیده است. دغدغه معلمان پایه اول ابتدایی 

شاد آموزش در  یفضا جادیای، وزش مجازآم در آموزاندانش یریادگی زهیانگ تیو تقو حفظبرای 

مشارکت  شیافزاو نیز  کردن کالس درس جذابآموزان، در دانش یحس خودآموز تیتقو، ونادوران کر

عواملی است که موجب شده علیرغم   نیترمهمیادگیری از -در فرایندهای یاددهی آموزاندانش

گیری از روش تدریس خالقانه  معلمان این پایه تحصیلی باز هم ههای استفاده و بهرمشکالت و چالش

های خالقانه برای باال بردن کیفیت یادگیری تالش حداکثری خود، کمر همت بسته و از انواع روشدر 

 آموزان خود بهره گیرند.دانش

ای هدر پژوهش حاضر در خصوص استفاده از تکنیک کنندهمشارکتمثال یکی از معلمان  عنوانبه

رپوینت تصاویر قصه را آماده به کمک پاو"نوشته است:  نیچننیاخالقانه تدریس در کالس خود 

اشون هگیریآموزانم را با نتیجهکردم و در پایان قصه، دانشکردم و با صدای خودم قصه را روایت میمی

نشان از شایستگی و  ذوقخوش. این اقدام خالقانه و البته هنرمندانه معلم "کشیدمبه چالش می
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آماده و محیای آموزش  چنداننهگیری از روش تدریس خالقانه در بستر صالحیت این معلم در بهره

مثال در مبحث آمار  عنوانبه"مجازی در کشور است. معلم دیگر در متن مصاحبه خود نوشته است: 

های کل کالس را در ها، عموها و عمهها، داییآموزان خواسته شد که آمار خالهدرس ریاضی از دانش

.  بدون شک تفکر معلمان مبنی بر ارزش قائل شدن به تفکر "دارهایی که یاد گرفتندبیاورند و در نمو

کالسی و ایجاد فضایی تعاملی و خالقانه با استفاده از  یهاتیفعالخالق کودکان در حین اجرای 

یکپارچه و در نظر گرفتن زمان  یهاتیفعالمبتنی بر هنر، انجام  یهاوهیشگوناگون مانند  یهاروش

عوامل  نیترمهممجازی، از  یهاآموزش( در بستر 6011، 1ف )کرافت، کرمین، هی و کالکمنعط

 توسعه و تقویت تفکر خالق کودکان است.

عوامل در  افزایش  نیترمهمبکارگیری عناصر تدریس خالقانه متناسب با محتوا و اهداف دروس از 

یادگیری، به ویژه برای کودکان و در دوره ابتدایی است. از یکسو تجربه نمودن -کیفیت فرایند یاددهی

 یهاسالها و ترغیب آنان برای ماندن در سیستم آموزش در یک سیستم آموزشی جذاب برای سال اولی

ی تجارب یادگیر یسازیغنان و آموزرو و از سوی دیگر افزایش کیفیت عملکرد یادگیری دانشپیش

 دستاوردهای اجرای صحیح نیترمهماند در گذر زمان و بشکلی پایدار از آنان برای تثبیت آنچه آموخته

و کامل تدریس خالقانه در کالس درس است. اما مسلما  برای چنین فعالیتی نیاز به بستر و امکانات 

بندی ادامه به آن پرداخته شده است.در جمع الزم است که در تحلیل نتایج سؤال دوم پژوهش، در

های خالق تدریس در فضای نتایج سؤال دوم پژوهش: معلمان دوره اول ابتدایی در به کارگیری شیوه

 کمبود(3، تعامالت کاهش(6افزاری، ضعف نرم(1اند؟ پنج مفهوم مجازی چه مشکالتی را تجربه کرده

عدم امکان ی استخراج گردید. مصادیقی چون اختارس ضعف( 1و  اءیاول یهمکار عدم(1، امکانات

 در فزارانرم نییپا سرعتی، ارسال هایو عکس هالمیف نییپا تیفیک، شاد افزارنرمگروه در  لیتشک

 معد، گریکدیآموزان با دانش کیارتباط نزد عدمافزاری  و نیز اطالعات در بخش نرم دانلود و آپلود

 مبودکآموز در بعد عاطفی و نیز دانش یکیزیامکان حضور ف کاهش، معلمآموزان با دانش کیارتباط نزد

در بعد کمبود  آموزاندر منزل دانش یریادگی لیابزار و وسا کمبودآموزان، دانش افزاریامکانات سخت

آموز در ارتباط با عدم با دانش اءیاول یهمکار عدم، با معلم اءیاول یهمکار عدمامکانات و از سوی دیگر 

و  ریمتغ نیقوانو  محدود کالس درس زمانآموزان، دانش یباال تعدادهمکاری اولیاء و در نهایت 

ترین مشکالت معلم برای تدریس خالقانه در و جدی نیترمهمدر بعد ساختاری، از جمله  نامشخص

                                                      
1. Craft,Cremin, Hay, Clack 

 



 ۱۰۴۱ 630 بهار، اول، شمارة دهمسال                                                                 فصلنامه تدریس پژوهی        

(؛ محمدی مهر و محمدی 1322)ها با مطالعات محمدی و همکاران بستر آموزش مجازی بود. این یافته

 ( همخوانی داشت.1322(؛ میرزایی و بسامی )1322آذر )

، ضعف ساختاری و عدم اندآورده( در تحقیق خود بدست 6060)1مطابق آنچه ژانگ و همکاران

 یهاوهیشخالق توسط مدیران مدارس خود یکی از عوامل مهم در بکارگیری  یهایاستراتژبکارگیری 

که در نتایج  این تحقیق نیز آمده است موارد مهمی  طورهمانخالق تدریس توسط معلمان است. 

افزاری و کمبود امکانات و وسایل در آموزش مجازی، امکان و افزاری، سختچون ضعف ساختاری، نرم

ته اخرو سهای تدریس خالقانه را با مشکل جدی روبهها و تکنیکگیری معلمان از شیوهفرصت بهره

 است.

های تحصیلی،  تنها پلت فرم رسمی کشور برای آموزش در دوره عنوانبهافزار شاد معرفی نرم 

های خالق تدریس فراهم امکانی برای شیوه تنهانههای الزم، بدون لحاظ نمودن امکانات و قابلیت

دم عمشکالتی چون کرد. کرد، بلکه گاها امکان برگزاری یک کالس ساده را نیز دچار مشکل مینمی

 در افزارنرم نییپا سرعتی، ارسال تصاویرو  هالمیف نییپا تیفیک، شاد افزارنرمگروه در  لیامکان تشک

اطالعات، تنها بخشی از این مشکالت و مسائل بود. در این بین زمان زیادی صرف شد  دانلود و آپلود

شده و برخی از مشکالت عمده آن حل و فصل گردد. لذا  یروزرسانبهافزار شاد جدیدی از نرم تا نسخه

فرصت اندکی از زمان شیوع کرونا تا به امروز در اختیار معلمان قرارگرفته تا بتوانند رویدادهای تدریس 

 ها به گوشیخالقانه در کالس درس خود داشته باشند. از سوی دیگر مجهز نبودن بسیاری از خانواده

ترین ابزار آموزش مجازی، مشکل بزرگ دیگری بود که اصلی عنوانبهاپ تهوشمند، تبلت و یا لپ

 آموزان خود، به آن دست به گریبان بودند.بسیاری از معلمان برای ارتباط با دانش

های مختلف و متنوعی برای افزار یا پلت فرمی است که آیکونیک تدریس خالق نیازمند نرم

باشد، از سوی دیگر مخاطبان این شیوه تدریس که همان سازی این نوع روش تدریس داشته پیاده

بایست از امکانات اولیه آموزش مجازی از جمله گوشی هوشمند یا تبلت و آموزان هستند میدانش

مثال گل و گیاه( و یا  عنوانبهبرخوردار باشند و در ادامه نیز برخی وسایل اعم از طبیعی ) تاپلپ

تجارب یادگیری که بر مبنای یک تدریس خالقانه بنا شده است،  برای انجام برخی از یبازاسباب

داشته باشند. در این بین یکی دیگر از مشکالتی که اکثریت قریب به اتفاق معلمان به آن اذعان 

داشتند، عدم همکاری اولیا، با معلمان در فرایند تدریس بوده است. معلمان برای تکمیل تدریس خود 

                                                      
1. Zhang 
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های خالق مرتبط با درس نیازمند همکاری اعضایی از خانواده هستند که از و همچنین انجام فعالیت

ای هآموز در ارتباط باشند، تا بتوانند برای بکارگیری برخی از روشنزدیک و بطور فیزیکی با دانش

 و هادانهها، بازیخالق تدریس که بعضا نیازمند وسایل و ملزومات معمولی نظیر قطعاتی از اسباب

آموزان را یاری و همراهی کنند.  لذا یا ابزارها و وسایل مختلف موجود در منزل است، دانش حبوبات و

و  دارد کنندهنییتعهای تدریس خالقانه نقش ها و روشگیری معلم از تکنیکهمکاری آنان در بهره

 ساز مشکالت متعددی بوده است.عدم این همکاری زمینه

های تدریس خالقانه پژوهش اذعان داشتند بکارگیری روشکننده در از سوی دیگر معلمان شرکت

آموز دارد، با این زمان محدودی که در اختیار معلم برای یک کالس درسی که بیش از سی نفر دانش

 یامکان انجام برخ گاهی عمال  و داشتم آموزدانش 32در کالس درس "باشد. است، عمال  غیرممکن می

محوله  فیو به سرانجام رساندن تکال یریگیوجود نداشت چرا که پ خالق در کالس سیتدر هایکیتکن

 از مباحث با یاریمنطبق نبود و در بس مجازی آموزش با هاکالس بندیزمان"، "نبود رپذیامکان هاآن

از دروس و مباحث  یخالق در برخ سیو ابدا  امکان استفاده از روش تدر میکمبود زمان مواجه بود

ها بخشی از اظهارات معلمان در ارتباط با مشکالت ساختاری است که در این دو ، این"فراهم نبود

گیری از روش تدریس خالقانه در آموزش مجازی بوده معلمان برای بهره ریگ بانیگرسال تحصیلی، 

ای هاست.   در تحلیل سؤال سوم پژوهش: دستاوردهای معلمان دوره اول ابتدایی در به کارگیری شیوه

آموزان و ( افزایش فعالیت دانش1خالق در آموزش مجازی چه بوده است؟ دو مفهوم عمده تدریس 

، تالش و پشتکار، فعال بودن، حضور به موقع( تسهیل یادگیری استخراج گردید. مصادیقی چون 6

 نیترهممی از جمله ریادگی یداریو پا استمراری و نیز ریادگی زهیبردن انگ باالی، ریادگیسرعت  شیافزا

های تدریس خالقانه در کالس درس و بارزترین پیامدهای استفاده هر چند محدود معلمان از روش

( 1322(؛ رسولی و همکاران )1322(؛ محمدی و همکاران )6012بود. این نتایج با مطالعات لیگسا )

 همخوانی داشت.

ان انگیزه معلم نیترمهمکه پیشتر در پاسخ به سؤال اول پژوهش نیز بدان اشاره شد، از  طورهمان

روی آنان، حفظ های اساسی پیشرغم مشکالت و چالشگیری از روش تدریس خالقانه علیبرای بهره

آموزان در سیستم آموزش مجازی بود. عاملی که به روشنی در انگیزه و کیفیت یادگیری دانش

ای هخوانی، فعالیتصههایی چون قپیامدهای استفاده از این نوع روش تدریس مشهود است. تکنیک

ها و تجارب جذاب یادگیری در خانه و غیره تنها بخشی از فعالیت یگردش علمهنری و کاردستی، 

است که کودکان پایه اول ابتدایی را ترغیب به حضور به موقع در کالس درس هر چند از راه دور و با 

یابی و برقراری تعامل، هر ی و دوستکرده است . امکان انجام کارگروهشاد می افزارنرمکیفیت پایین 
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، یکی دیگر از عناصر تدریس خالقانه است که در حفظ روحیه شاد  چند به شیوه مجازی و از راه دور

 و آموزش تعامالت سازنده با دیگران نقش مهم و مؤثری ایفا کرده است.

ر ترایی که پیشها و مشکالت اجها و تکنیک تدریس خالقانه هر چند با توجه به محدودیتروش

که ذکر کردیم اجرای این نوع  طورهمانها اشاره کردیم، امری دشوار برای معلمان است اما به آن

-می یادگیری-شیوه تدریس در نهایت موجب تسهیل یادگیری و افزایش کیفیت فرایندهای یاددهی

آموز درگیری یادگیری شهر زمان که دان"مثال معلمان در اظهارات خود چنین نوشتند:  عنوانبهگردد. 

گیره به ویژه در زمان ایفای نقش، باعث میشه تا اون میشه و مسئولیت یادگیری را به عهده می

 وانعنبهآموزانم مواردی که از دانش"، "آموزان جریان پیدا کنه و عمیق بشهیادگیری در زندگی دانش

کامال   برد جوری کهبرای یادگیری باال می ها روبود که انگیزه اون یاگونهبهخواستم تکلیف درسی می

 ."کردندشدند و برای انجام تکالیف وقت صرف میبا یادگیری درگیری می

گیری از تدریس خالقانه چه در آموزش حضوری و چه در آموزش مجازی در بدون شک بهره

وره پاندومی کرونا سازی یادگیری و استمرار آن در گذر زمان نقش مؤثری دارد اما آنچه در این دغنی

 ها نسبت به سیستم آموزشبسیار حائز اهمیت است، ایجاد یک دیدگاه و نگرش مثبت در کالس اولی

رسمی و نهادینه کردن عناصر مهمی چون درگیر شدن در فرایند یادگیری، تجارب یادگیری جذاب، 

ا هآموزشی با واقعیت تمرین و توسعه مشارکت و همکاری و کار تیمی و پیوند میان اهداف و محتوای

 و معلمان در ریزانبرنامه و مدیران به پژوهش، هاییافته اساس و موضوعات روزمره زندگی است.لذا بر

 :گرددمی پیشنهاد ابتدایی آموزش حوزه

ها و آموزش ضمن خدمت با محوریت آشنایی معلمان مسئوالن آموزشی تالش نمایند تا کالس - 

 نیآفالآنالین یا  صورتبههای خالق تدریس در بستر فضای مجازی تکنیکها و با امکانات، شیوه

 گردد؛ برگزار

تا با توسعه رهبری خالقانه خود، شرایط مناسبی را برای  شودیمبه مدیران مدارس پیشنهاد 

 یهاروشخالقیت فردی و تیمی معلمان مدارس در جهت پرورش خالقیت دانش آموزان و به کارگیری 

 بوجود آورند.  تدریس خالق

ریزان آموزشی تدابیری را اتخاذ نمایند تا مدارس و معلمان را به سمتی و برنامه گذاراناستیس

 یافزارهانرمو خالقانه خود در زمان کرونا که مبتنی بر استفاده از  مؤثرسوق دهند که از تجارب 

و امکانات خالقانه فضای  هاوهیش حضوری از یهاآموزشتعاملی  بوده، در دوران پساکرونا نیز عالوه بر 

 ترکیبی استفاده نمایند. صورتبهمجازی 
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های متناسب با تدریس خالقانه با امکانات متنوع  برای آموزش، تدابیری اتخاذ شود تا پلت فرم

 مکمل دوره ابتدایی طراحی گردد؛  یهاآموزشپشتیبانی، تقویت و 

که  باعث جذاب  یآموزش یمحتوا دیدر تول یاچندرسانه یاز ابزارهاترغیب معلمان به استفاده  -

 یاهاز رسانهی گردد. همچنین آموزش درسی و به مطالبنسبت دانش آموزان ترغیب و توجه بیشتر 

هت ج گریکدیدر کنار  و غیره شنیمیان دئو،یعکس، صدا، و ک،یگراف ،یمختلف مانند متن، طراح

از  شودیمدستاوردهای این تحقیق به معلمان توصیه  بر اساسشود. یریگبهره امیانتقال بهتر پ

-ای نظیر تماس تصویری گروهی جهت افزایش تعامل مجازی بین معلم و دانشخالقانه یهاوهیش

رفع اشکال مباحث  ،یمرتبط درس یهاتبادل نظرات و بحث ،یگروه یهاپرسش و پاسخ آموزان،

ده شود همچنین برگزاری تورهای گردشگری استفا توسط دانش آموزان یارائه مطالب درس ،یدرس

مجازی با استفاده از امکانات مبتنی بر وب که با کمترین محدودیت زمانی و مکانی قابل اجرا است؛ 

آنالین یا آفالین در آن شرکت نمایند و  صورتبهآموزشی مجازی که دانش آموزان  یهایبازبرگزاری 

از طراحی تاالرهای گفتگو و غیره از جمله تجارب تدریس مجازی با استفاده  یهامباحثهترتیب دادن 

 باشند. توانندیمخالق 

 تعارض منافع

 بنابر اظهار نویسندگان مقاله حاضر فاقد هرگونه تعارض منافع بوده است.

 مالحظات اخالقی

 .ای مرتبط با پژوهش رعایت شده استدر فرآیند انجام پژوهش حاضر، اصول اخالق حرفه

 حامی مالی

 های پژوهش حاضر توسط نویسندگان مقاله تأمین شده است.کلیه هزینه
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