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Creativity is so imprative that it is presently recognized as one of the four 

learning skills of the 21st century (along with critical thinking, 

communication, and participation skills). Educating creative students in 

universities and other scientific and educational institutions is very 

important. Given that the main function of universities is to expand the 

boundaries of knowledge and production of science, as well as participation 

in the creation of new technologies, creativity is very necessary for these 

institutions and higher education curricula should cover this skill seriously. 

The reason for this pondering is to investigate students' encounters with the 

creative handle in project-based learning. 

 

Method 
To achieve the aim of this research, a descriptive phenomenological 

method was used. Participants were 11 undergraduate students who were 

studying educational sciences at the Shahid Chamran University of Ahvaz 

and were selected by purposive sampling method. Inclusion criteria were: 

undergraduate student in educational sciences, passing an individual project 

course, doing a creative project, and willingness to participate in the study. 

The students were involved in a creative project (making an educational 

game) for approximately 4 months. At the end of the project, a semi-

structured interview was conducted with the students. Data were analyzed by 

a seven-level Colaizzi method. To increase the accuracy of data analysis, 

MAXQDA software was used.  

 

Results 
Data analysis revealed four main themes: a) Experiences related to 

encountering the project, b) processes, c) supportive resources, and d) 
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outcomes. Each of the main themes had other sub-themes. Based on the 

research findings, suggestions have been made to facilitate and improve the 

students' creative process. The main theme of “experiences related to 

encountering the project" includes two sub-themes: positive experiences and 

feelings, negative experiences and feelings. For the "processes" main theme 

two sub-themes were identified: supervisor-related processes, and student-

related processes. The theme "supportive resources" reflects the support that 

students have received during their projects. Two sub-themes were 

identified: the support of the supervisor, and the support of others. And 

finally for the main theme "outcomes" two sub-themes were identified: 

Improving capabilities related to creative thinking, and Lessons learned.  

 

Conclusion 
Based on the findings of this study, it is suggested that students be 

exposed to creative projects so that they can experience the creative process 

through these types of projects. Of course, it is necessary for the supervisor 

to identify and pay attention to students' negative feelings such as worry 

about failure, low self-esteem, and feelings of inability, and to create a sense 

of security and peace of mind in students with the necessary techniques and 

actions such as welcoming Students' ideas, continuous guidance, and 

seriousness in work, attention to the principles of creativity (such as 

suspension of judgment), timely and accurate evaluation, as well as the role 

of facilitating and delegating responsibility to students for improving the 

creative process for students. Based on the findings of this study, students 

achieved valuable skills such as creative self-efficacy, creative courage, 

creative knowledge, and creative thinking skills, and learned useful lessons 

from their own projects. Therefore, it is suggested that creative project-based 

teaching methods and related learning opportunities be taken more seriously 

and expanded in the higher education curriculum, given the valuable 

achievements that creative project-based learning has. 
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در یادگیری پدیدارشناسی تجربیات دانشجویان از فرایند خالقیت 

 مبتنی بر پروژه
 

 *اس رضویسیدعب

 
 چکیده

تجارب دانشجويان از فرايند خالقيت در يادگيری مبتنی بر پروژه واکاوی هدف اين پژوهش 
دانشجوی  11کنندگان بود. بدين منظور از روش پديدارشناسی توصيفی استفاده شد. مشارکت

دفمند گيری هکارشناسی رشته علوم تربيتی دانشگاه شهيد چمران اهواز بودند که به شيوه نمونه
های ورود عبارت بودند از: دانشجوی کارشناسی رشته محور انتخاب شدند. مالک از نوع مالک

علوم تربيتی، گذراندن واحد درسی پروژه فردی، انجام يک پروژه خالقانه، و تمايل جهت 
)ساخت بازی  ماه در حال انجام يک پروژه خالقانه 0شرکت در مطالعه. دانشجويان حدود 

ها  ای نيمه ساختارمند با دانشجويان انجام شد. دادهدند. پس از پايان پروژه، مصاحبهآموزشی( بو
افزار ها از نرمبا استفاده از تکنيک کاليزی تحليل شد. به منظور افزايش دقت در تحليل داده

ها چهار مضمون اصلی را آشکار ساخت که عبارت بودند  مکس کيودا استفاده شد. تحليل داده
د( نتايج. هر يک از و تجارب مرحله مواجهه، ب( فرايندها، ج( منابع حمايتی،  از: الف(

های پژوهش، پيشنهادهايی مضامين اصلی نيز مضامين فرعی ديگری داشت. بر اساس يافته
 جهت تسهيل و بهبود فرايند خالقيت دانشجويان ارائه شده است.  
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 مقدمه
آموزان و های مهم است که دانشها و شايستگیتفکر خالق و خالقيت يکی از مهارت

دهد که بتوانند از دانشجويان بايد به آن مجهز باشند. تفکر خالق به افراد اين امکان و توانايی را می

 ,.Ridlo et al)جديد مبادرت ورزند های پذير، و اصيل به توليد ايدهطريق تفکری سيال، انعطاف

های چهارگانه يادگيرنده . اهميت خالقيت به حدی است که امروزه به عنوان يکی از مهارت(2020

شود های تفکر انتقادی، ارتباطات، مشارکت( شناخته میقرن بيست و يکم )در کنار مهارت

(Smaldino et al., 2015) . 

شد که فقط در افراد خاصی وجود دارد و ی ذاتی تلقی میاگرچه در گذشته خالقيت يک تواناي
های خاصی مثل هنر بود، اما امروزه خالقيت به عنوان يک توانايی همگانی يا غالباً در انحصار حوزه

های مناسب شود، بدين معنی که همه افراد از آن برخوردار هستند و با استفاده از روشقلمداد می

ها شود و در بسياری از زمينهد. همچنين خالقيت فقط در هنر محدود نمیتوان آن را بهبود بخشيمی
(. از دوران کودکی تا Kaufman & Sternberg, 2010های علمی قابليت کاربرد دارد )و رشته

های توانند با استفاده از روشآموزش عالی نهادهای مختلف مانند خانواده و مراکز آموزشی می
ها، افکار و محصوالت جديد آن را بهبود بخشند و در راستای توليد ايدهمناسب خالقيت افراد را 

به خدمت گيرند. آموزش عالی نيز عالوه بر آموزش مفاهيم و اصول پايه الزم است به تقويت و 
اند، بيان کرده Trust et al. (2017)طور که گيری از خالقيت دانشجويان توجه داشته باشد. همانبهره

های اساسی دانشجويان از قبيل خالقيت و حل مسئله ايد مشوق پرورش مهارتآموزش عالی ب

ای برای تقويت تواند به عنوان زمينهباشد. فراهم شدن فرصتی برای خالقيت و نوآوری می

 (.Javdan, 2021کارآفرينی تلقی گردد و به رشد و تقويت فرهنگ کارآفرينی در جامعه منجر شود )
ها و ديگر مراکز علمی و آموزشی بسيار اهميت و نوآور در دانشگاهتربيت دانشجويان خالق 

ها گسترش مرزهای دانش و توليد علم و همچنين دارد. با توجه به اينکه کارکرد اصلی دانشگاه

های نوين است، از اين رو خالقيت برای اين مؤسسات ضرورت زيادی مشارکت در خلق فناوری

. پژوهشگران بر اين باورند که هرچند مراکز آموزش (Seif & Sabet Maharlouei, 2014)دارد 

های درسی آموزش  کنند؛ با اين حال، در برنامهعالی نقش مهمی در جهان در حال تغيير ايفا می

ها و مراکز آموزش عالی پرورش خالقيت دانشجويان عمالً مورد توجه قرار نگرفته است. دانشگاه

های الزم يانی که بتوانند در دنيای در حال تغيير آمادگی و توانايیعالی ناگزيرند برای تربيت دانشجو
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های های بديع و خالقانه را داشته باشند، استفاده از روشحلبرای رويارويی با تغييرات و ارائه راه

شود را در دستور کار خود قرار دهند تدريس فعال که منجر به پرورش خالقيت آنان می

(Matraeva et al., 2020) . 

 یهاروشهای تفکر دانشجويان الزم است در آموزش دانشگاهی از به منظور بهبود مهارت

است که  يیها آنهاروش های آموزشی، مؤثرترينرسد از بين روشاستفاده شود. به نظر میفعال 

است.  يلقب يناز ا هايیيتو فعال ی،مطالعه مورد ی،کاربرد يفتکال ی،عمل هایيتهمراه با فعال
 یهاو روش يکردهااز رو يریگبهره يتبر اهم يتو ترب يمپژوهشگران و متخصصان تعل گرچها

های تواند به پرورش و تقويت مهارتهايی که میروشاند، کرده يدکأفعال ت يادگيری-ياددهی

بنيادين از قبيل حل مسئله، مشارکت، تفکر انتقادی و خالقيت در دانشجويان کمک کند. از سوی 
 های فعال آموزشی به منظورکاربرد روش نسبت به یرسد مراکز آموزش عالینظر م به ديگر

های ها از روشغالباً در دانشگاهشوند و یقائل نم یچندان يتاهم ياندانشجو يتپرورش خالق
برخی . (Watson, 2014) مانع تفکر خالق است شود که حتی در بسياری مواقعغيرفعال استفاده می

دهد برای دانشجويان به ويژه دانشجويان کارشناسی خالقيت به عنوان مهارتی شواهد نشان می
. استرنبرگ نيز در اين راستا (Theriault & Stone, 2021)بنيادين مورد توجه قرار نگرفته است 

کنند  طور کامل از خالقيت پشتيبانی نمیسازد که اکثر محيط های آموزشی بهخاطر نشان می
(Watson, 2014)آموزی دانشجويان و درگير کردن آنها با هايی برای مهارت سازی برنامهياده. پ

هايی های تفکر خالق آنان بينجامد و مهارتتواند به افزايش مهارتهای خالقانه عملی میفعاليت
های گيری از روشبهره ،های جديد را تقويت کند. بنابراينحلها و کشف راهاز قبيل توليد ايده

 ,.Matraeva et al)يس و يادگيری نقش مهمی بر ظهور و بروز پتانسيل خالقانه افراد دارد فعال تدر

پردازی، اختراع و اکتشاف نيز ياد شده است. دانشجويان . از خالقيت به عنوان جوهره نظريه(2020

ل کنند طور عملی با آن درگير شوند تا بتوانند مسائل را حبايد با فرايند خالقيت روبرو شوند و به

(Shehni Yailagh et al., 2010.) 

های مناسب آموزشی در قرن بيست و يکم، روش يادگيری مبتنی بر پروژه يکی از روش

(project-based learning است. يادگيری مبتنی بر پروژه از مسائل واقعی به عنوان هسته يک )

و بافت يادگيری که همانا موقعيت کند و از اين طريق محتوای يادگيری با زمينه پروژه استفاده می

. يادگيری مبتنی بر پروژه دانستن و انجام (Ridlo et al., 2020) شود حل مسئله است ترکيب می
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. يادگيرنده از دانش برای حل مشکالت (Jafari & Mohamadi, 2017)آميزد دادن را با هم در می

گر ر اين روش، معلم يا استاد به عنوان تسهيلرسند. دکنند و به نتايج با اهميتی میواقعی استفاده می

 .(Yousefi et al., 2016)کند کند و يادگيرنده را برای رسيدن به پاسخ ياری میعمل می

گيری سازی، تحليل کامل مسئله، بهرهساخت يک محصول و انجام يک پروژه که نيازمند آماده

ها و تفکر شود مهارتست موجب میاز منابع موجود و اميدواری به توليد يک محصول جديد ا

تر شوند و از ایشود دانشجويان حرفهخالق دانشجويان بهبود يابد. اين کار همچنين باعث می
پردازی نزديک با شرايط واقعی روبرو شوند. به نوعی در اين مسير دانشجويان نوعی کاوش و ايده

گردند تا بتوانند بر مشکالت خود ازه میهايی تطور مستمر به جستجوی شيوهکنند و بهرا تجربه می

 & Ardhyantama)ها و محصوالت خالقانه دست يابند حلدر مسير پروژه فائق آيند و به راه

Widodo, 2020)دهد خالقيت و تفکر خالق دانشجويانی که از طريق های پژوهشی نشان می. يافته

های متداول ا دانشجوانی که از طريق روشيادگيری مبتنی بر پروژه آموزش ديده بودند در مقايسه ب
 . (Ridlo et al., 2020)داری افزايش يافته بود طور معنیهای مستقيم آموزش ديده بودند، بهو شيوه

توان دانشجويان را برای  شود می در بسياری از دروس دانشگاهی که در قالب پروژه ارائه می
شده هدايت کرد. توليد ی حل مشکالت شناسايیهای جديد براحل شناسايی نيازها و ابداع راه

های جديد باشد، تواند بيانگر توانايی دانشجويان در فهم و ارائه ايدهمحصوالت خالقانه جديد که می
فعاليتی است که در بسياری از دروس و موضوعات درسی دانشگاهی قابل استفاده است. يادگيری از 

و به خت با فضای آموزش دانشگاهی تلفيق شود شود فضای توليد و سا طريق باعث می اين
. به عالوه در چنين محيطی، دانشجويان (Trust et al., 2017)تر شدن يادگيری منجر شود جذاب

 های مورد نياز برای دنيای واقعی نظير حل مسئله و يادگيری خودگردان را بياموزند. مهارت توانند می

های مختلفی درباره آن وجود دارد. برای  ت و ديدگاهتعاريف مختلفی از خالقيت ارائه شده اس

داند و آن را در قالب تفکر  های فردی می ها و توانايینمونه، گيلفورد خالقيت را مجموعه ويژگی

های تازه و توانايی انديشيدن درباره امور به راه»کند. سانتروک، نيز خالقيت را واگرا تعريف می

. رويکرد ديگر (Seif, 2018)داند  می« ای منحصر به فرد برای مسائله حلغيرمعمول و رسيدن به راه

کند خالقيت را فعاليتی تلقی مینسبت به مفهوم خالقيت، رويکرد توليد محصول است. اين ديدگاه، 

البته اين مفاهيم با يکديگر  .(Shakiba, 2013)شود ای تازه میکه منجر به توليد محصول يا پديده

شوند برای رسيدن به ای خالقانه میای نمونه وقتی دانشجويان درگير پروژهمرتبط هستند. بر
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ای برای نگاه کردن به مسئله خود های تازهمحصولی تازه و قابل قبول بايد تالش کنند تا روش

در اين پژوهش گرچه افراد های جديد است. بيابند و توليد محصولی تازه غالباً مستلزم ارائه ايده

اند است ليکن در پژوهش تا حد زيادی بر فرايند ای خالقانه بودهملزم به توليد فرآورده مورد مطالعه

 خالقيت دانشجويان تمرکز شده است. 

در گذشته تصور بر اين بود که خالقيت منحصر به افراد خاص و نوابغ است و منحصر به 

های حلها و راه توانند ايده میهای هنری است، ليکن امروزه اين باور وجود دارد که همه افراد  رشته
نو و سودمند بدهند و برای اين کار الزم نيست افراد نابغه يا بسيار باهوش باشند. همچنين امروزه 

های بسيار های خاصی مثل هنر نيست و در زمينهشود که خالقيت منحصر به رشتهتأکيد می

 .(Drapeau, 2014)مختلف و متنوع می توان خالقانه عمل کرد 
توان پرورش داد. امروزه اين شواهد مختلف تجربی و نظری بيانگر آن است که خالقيت را می

ها و فنون مختلف توان تفکر و عمل خالق را از طريق کاربرد روشباور نهادينه شده است که می
های خالقانه، تنها يکی از فردی و گروهی بهبود بخشيد. روشن است که درگيری افراد در فعاليت

دهد و البته روشی بسيار اثربخش هايی است که توانايی و مهارت خالقيت افراد را افزايش میوشر
های مختلف و متنوعی وجود دارد که از ها و فرصتاست. در برنامه درسی آموزش عالی موقعيت

توان برای پرورش خالقيت دانشجويان استفاده کرد. از آنجاکه خالقيت عالوه بر مهارت و آن می
تفکر خالق به انگيزه و همچنين دانش تخصصی افراد نيز وابسته است، در آموزش عالی به سبب 

ها و همچنين وجود استادان و منابعی که ها و پروژه گيری تخصصی و امکان انجام فعاليت جهت
تواند حامی و راهنمای دانشجويان باشد، امکان فراهم کردن تجارب يادگيری خالق نيز فراهم  می

های فوق برنامه که در آن افراد به طراحی دهد حتی انجام فعاليت . يافته يک پژوهش نشان میاست

های آنان در پردازند، باعث بهبود نگرش و عملکرد و مهارت و توليد يک محصول نوآورانه می

 . (Gerber et al., 2012)شود  نوآوری می

تماعی دارد، الزم است های متعددی که خالقيت در سطح فردی و اجبه دليل مزيت

های خالق ای به منظور شناخت عوامل مؤثر بر خالقيت و باال بردن مهارتهای گسترده پژوهش

ها را بهبود بخشيد. همچنين در يادگيری در دانشگاه-وجود دارد تا به کمک آنها بتوان محيط ياددهی

تواند  می های کيفی های کمی که از عينيت قابل توجهی برخوردار است، پژوهش کنار پژوهش

تری درباره پديده مورد مطالعه در اختيار پژوهشگر قرار دهد. از سوی ديگر در اطالعات عميق



 04 (2 ی شماره ،1041 ستانپاییز و زم ،29 سال چهارم، ی دوره) اهواز چمران شهید دانشگاه شناختی روان آوردهای دست

های کمی، خود پژوهشگر نيز بخشی از فرايند پژوهش است و های کيفی برخالف پژوهش پژوهش

متن تجربه حضور کند پژوهشگر نه در کنار بلکه در گرايانه پژوهش کيفی اقتضا میماهيت طبيعت

سازد که پديده  داشته باشد. استفاده از روش کيفی نظير پديدارشناسی اين امکان را فراهم می

خالقيت بيشتر روشن گردد و معنا و مفهوم فرايند خالقيت از نظر گروهی از افراد بررسی شود. 

القيت بيش ضرورت استفاده از روش کيفی و پديدارشناسی در اين پژوهش آن است که فرايند خ

پذير باشد نيازمند واکاوی ادراک و فهم افرادی است که درگير آن هستند. در اين از آن که اندازه
اند و تجربه پژوهش، دانشجويان خالقيت را به عنوان بخشی از تجارب زندگی خود فهم کرده

-ی است و مینسبتاً کاملی از فرايند خالقيت دارند. اين پژوهش از جهت روشی دارای نوعی نوآور

های تواند بينش جديدی نسبت به فرايند خالقيت ايجاد کند. همچنين از آنجاکه دانشجويان رشته
هايی دست و پنجه نرم خواهند کرد ای خود با فعاليتکاربردی نظير علوم تربيتی در زندگی حرفه

های آموزشی قرار روی آنها در انجام پروژهکه ماهيت خالقانه دارد، الزم است مسائلی که در پيش
ريزان درسی آموزش تواند به استادان و برنامههای اين پژوهش میدارد بهتر شناسايی شود. يافته

هايی که ماهيت خالقانه دارد را بهتر طراحی و اجرا نمايند و به اين ترتيب عالی کمک کند تا پروژه
 کيفيت آموزش خالقيت را افزايش دهند.  

ش فهم و شناسايی تجربه زيسته دانشجويان از فرايند خالقيت با رويکرد هدف از انجام اين پژوه
توليد محصول خالقانه است. بدين منظور تعدادی از دانشجويان کارشناسی علوم تربيتی که برای 

پروژه درسی خود، محصولی خالقانه توليد کرده بودند مورد مطالعه قرار گرفتند. تالش شد در اين 
-مشارکت نشجويان مورد مطالعه قرار گيرد و ساختار پديده خالقيت در تجربهپژوهش تجربه اين دا

 کنندگان تبيين شود. برای تحقق اين هدف يک پرسش اصلی مطرح شد: افراد مورد مطالعه چه

 اند؟ تجاربی از رويارويی با فرايند خالقيت دارند و پروژه خالقانه را چگونه با موفقيت به اتمام رسانده
 

 روش 
روش مورد استفاده برای اين پژوهش پديدارشناسی از نوع توصيفی بود.  روش پژوهش: الف(

پديدارشناسی يک رويکرد پژوهش کيفی است که هدف آن توصيف يک تجربه است به همان 
 کنندگان زيسته و توسط پژوهشگر تفسير شده است. شکل که توسط مشارکت

کنندگان در اين مطالعه دانشجويان دوره مشارکت کنندگان و روش انتخاب آنها:ب( مشارکت

کارشناسی رشته علوم تربيتی دانشگاه شهيد چمران اهواز بودند. معيارهای ورود به مطالعه عبارت 
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بود از: دانشجوی کارشناسی رشته علوم تربيتی، گذراندن واحد درسی پروژه فردی، انجام يک 
ن چنانچه دانشجويان تمايلی به ادامه پروژه خالقانه، و تمايل جهت شرکت در مطالعه. همچني

شدند. برای انجام اين  همکاری در پژوهش نداشتند در هر مرحله از فرايند مطالعه کنار گذاشته می
دانشجوی کارشناسی علوم تربيتی به صورت هدفمند انتخاب و در پژوهش  11پژوهش تعداد 

-98نفر از آنها نيز در  5و  1398-97نفر از دانشجويان در سال تحصيلی  8شرکت داده شدند. 
دانشجو دختر  11گذراندند. تمامی  ( را می7مشغول به تحصيل بودند و آخرين ترم خود )ترم 1397

کنندگان يک کد سال بود. برای سهولت کار به هر يک از مشارکت 22بودند و ميانگين سنی آنها 
 اختصاص داده شد. 

ای توجيهی برگزار شد ه صورت حضوری جلسهقبل از شروع پروژه خالقانه بج( روش اجرا: 

کنندگان بيان شد و رضايت شفاهی برای شرکت و توضيحات الزم و اهداف پژوهش برای مشارکت
در مطالعه از آنها کسب شد. سپس دانشجويان مشغول به انجام پروژه شدند. بازه زمانی اجرای 

روز بود. از دانشجويان خواسته شد تا يک  111روز و ميانگين زمان اتمام آنها  118تا  185ها پروژه
کرد و نمونه آن در بازی آموزشی جديد را طراحی کنند. بازی بايد يک هدف آموزشی را دنبال می

های  بازیشد. الزم بود های آموزشی توليد شده توسط استاد ارزيابی میبازار موجود نباشد. بازی
و همچنين « تازگی و بديع بودن»يعنی  توليد شده از دو ويژگی اصلی محصوالت خالقانه

 طور مرتب گزارشی ازبرخوردار باشند. در طول پروژه دانشجويان به« سودمندی يا اثربخشی»
 کردند.  های استاد استفاده میدادند و برای توليد محصول خود از راهنمايیهای خود را ارائه می فعاليت

ای نيمه  با هر يک از دانشجويان مصاحبهبعد از پايان پروژه،  د( نحوه انجام مصاحبه:

ها در محيطی آرام و تنها با حضور دانشجو و پژوهشگر برگزار ساختارمند به عمل آمد. مصاحبه
ها با شوندگان، مصاحبهدقيقه بود. با رضايت مصاحبه 08تا  38شد. مدت زمان هر مصاحبه حدود 

 8انجام مصاحبه از راهنمای مصاحبه حاوی استفاده از دستگاه ضبط صوت ديجيتالی ثبت شد. برای 
 شما به پروژه عنوان بهی آموزشی باز یطراحی وقت( 1سؤال استفاده شد که عبارت بودند از: 

( اگر در ابتدای 2 د؟يداشتی نگران و ترس احساس آغاز در ايآ د؟يداشتی احساس چه شد شنهاديپ
 پروژه نيا دری تجارب چه( 3 ؟کنيد بهغلتوانستيد بر آن  چگونهپروژه احساسات منفی داشتيد، 

ی اقدامات و هاتيفعال چه ( استاد راهنما0 د؟ينداشت گريدی هاپروژه و کارها در که ديکرد کسب
 شنهاديپ شما به ایپروژه نيچن دوباره اگر ايآ( 5 بود؟ بخش شما در انجام پروژهياری که داد انجام
 مدنظر رای نکات چه ديده انجام رای اپروژه نيچن گريد بار کي اگر( 8 د؟يکنیم استقبال آن از شود
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 آنچه با ديتوانیم ديکنیم احساس اکنون ايآ( 7هايی از اين پروژه آموختيد؟ چه درس د؟يدهیم قرار
ی خالق فرد ديکردیم فکر قبال ايآ( 8 د؟يندازيب راهی کار و کسب ديتوانیم ديگرفت ادي پروژه نيا در

  د؟يکنیمی ابيارز چگونه را خود بودن خالق نزايم اکنون د؟يهست

ها از تکنيک کاليزی استفاده شد. بدين منظور يک  برای تحليل دادهها: هـ( روش تحلیل داده

ای طی شد. در مرحله اول، پژوهشگر چندين بار هر مصاحبه را گوش داد و با فرايند هفت مرحله

مکتوب شد. در مرحله دوم متن پياده شده سطر سازی و ها کامل پيادهکسب يک ديد کلی، مصاحبه

به سطر مطالعه شد و جمالت و عبارات مهم تعيين شد و کدگذاری روی آنها صورت گرفت. در 

مرحله سوم، استخراج جمالت بامعنا و مفهومی که متناظر با هر يک از جمالت بود مورد توجه 

خراج شد و کدهای مشترکی که توسط ها استقرار گرفت. در اين مرحله کدهای اوليه از مصاحبه

کدهای ديگر همپوشانی شده بود از فهرست جدول کدهای اوليه حذف شد. در مرحله چهارم 

بندی شد و برای ها سازماندهی شد. کدهای مشابه ادغام و دسته معانی و مفاهيم به صورت مضمون

ی شناسايی شد. برای هر دسته يک نام انتخاب شد. دو دسته مضمون شامل مضامين اصلی و فرع

بندی صورت گيرد. در مرحله پنجم اين کار کدهای اوليه چندين بار بازخوانی شد تا بهترين دسته

نتايج در يک توصيف جامع ارائه شد. در مرحله ششم پژوهشگر به فرموله کردن يا خالصه کردن 

ر اساسی پديده مورد توصيف جامع پديده مورد مطالعه در قالب يک بيانيه صريح و روشن از ساختا

کننده و پرسيدن نظر آنها در خصوص مطالعه پرداخت. در مرحله هفتم نيز با مراجعه به هر شرکت

-ها سعی شد از روايی پژوهش اطمينان حاصل شود. بدين منظور نتايج پژوهش برای مشارکتيافته

 ان نظر بدهند. ها با تجاربشکنندگان ارسال و از آنها خواسته شد در خصوص مطابقت يافته

افزاری تحليل کيفی مکس کيودا ها از بسته نرمبه منظور افزايش دقت در فرايند تحليل داده

(MAXQDA استفاده شد. بدين ترتيب در مرحله کدگذاری تمامی فرايند تحليل چندين بار کنترل )

-بهتر تجارب مشارکت افزار از جمله ابزار رسم گرافيکی، امکان فهمشد. با استفاده از ابزارهای نرم

 کنندگان و شناسايی مضامين دقيق تر فراهم شد. 
 

 هایافته

های حاصل از تجارب دانشجويان از انجام پروژه خالقانه مورد تحليل قرار گرفت. چهار داده

مضمون اصلی شناسايی شد که عبارتند از: الف( تجارب مرحله مواجهه، ب( فرايندها، ج( منابع 

 های اصلی دربرگيرنده تعدادی مضمون فرعی بود که در ادامه . هر از اين مضمونحمايتی، د( نتايج
 



 41 ... پدیدارشناسی تجربیات دانشجویان از فرایند خالقیت

 تشريح خواهد شد.  

 

 مضمون اصلی اول: تجارب مرحله مواجهه
اين مضمون شامل دو مضمون فرعی است: تجارب و احساسات مثبت، تجارب و احساسات 

 (. 1 )جدول منفی
Table 1.   
Sub-themes and codes related to the main theme of "Experiences related to 
encountering the project  "  

 کدهای باز های فرعیمضمون

 استقبال از تجربه جديد/ ادراک خالق بودن قبل از پروژه تجارب و احساسات مثبت

 تجارب و 
 احساسات منفی

ادراک خود به / احساس ناتوانی در ابتدا/ ابهام در آغاز کار
اعتماد به نفس ضعيف در آغاز / يک فرد غيرخالقعنوان 
مقاومت در / ناشی از ابهامسردرگمی / ترس از شکست/ پروژه

 نگرانی از عدم موفقيت/ برابر خالقيت
 

شد بود. اين احساس و تجارب باعث می« تجارب و احساسات مثبت»اولين مضمون فرعی 
دانشجويان به سبب تجارب قبلی و  دانشجويان ادراک مثبتی از خود داشته باشند. برخی از

دانستند و همين ادراک به آنها های خالقانه، خود را شخص خالقی میآشنايی با ماهيت فعاليت
« تجارب و احساسات منفی»کرد از تجربه جديد استقبال کنند. مضمون فرعی دوم کمک می

عبارت بودند از:  بود. اغلب دانشجويان تجارب و احساسات منفی داشتند که مهمترين آنها
ابهام در آغاز کار، احساس ناتوانی در شروع پروژه، اعتماد به نفس پايين، ترس از شکست، 
سردرگمی ناشی از ابهام، مقاومت در برابر خالقيت و نگرانی از عدم موفقيت در به پايان 

واهد بود و دانستند چه چيزی در انتظار آنها خرساندن پروژه. دانشجويان در ابتدای پروژه نمی
شد. همچنين برخی از آنها خودشان را فردی غيرخالق اين ابهام باعث نوعی نگرانی در آنها می

 شد اعتماد به نفس ضعيف و ترس از شکست داشته باشند. کردند و همين باعث میتصور می

 

 مضمون اصلی دوم: فرایندها
شد: فرايندهای معطوف به  طور عمده دو مضمون فرعی ديگر شناسايیدر بعد فرايندها، به

 (. 2)جدول استاد، فرايندهای معطوف به دانشجو

ها، اقدامات و رويکرد استاد بود. به منظور اطمينان از اين مضمون فرعی اول بيانگر فعاليت
رود دانشجويان معتقد بودند اقدامات استاد نقش مهمی که فرايند خالقيت خوب پيش می

 هایاستقبال از ايده»کرد وسط استاد به فرايند خالقيت کمک میداشت. از جمله اقداماتی که ت
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Table 2.   

Sub-themes and codes related to the main theme of "processes" 
 کدهای باز های فرعیمضمون

 معطوف به استاد

/ پروژه توسط استاد مستمر هدايت/ های دانشجواستقبال استاد از ايده
تعليق قضاوت توسط / يابی بر کيفيت محصول پروژههای ارزثير مالکأت

نقش / نشان دادن نمونه در موقع مناسب/ جديت استاد در کار/ استاد
 واگذاری مسئوليت به دانشجو/ مثبت ارزيابی توسط استاد

 معطوف به دانشجو

ايجاد عالقه بعد از شروع / با پيشرفت پروژه و کاهش ترس احساس آرامش
تمرکز بر پروژه به جای / های کوچک بر اعتماد به نفسثير موفقيتأت/ پروژه

بيم و / رفع ابهام با انجام بخشی از کار/ تحمل ابهام/ تمرکز بر نگرانی
الزام به انجام کارهای / های پيراموناقتباس از پديده/ اميدهای متناوب

/ های اطرافتوجه بيشتر به پديده/ درگيری ذهنی/ تلقين به خود/ خالقانه
 يادگيری مستقل/ هاخودارزيابی ايده/ کردن روی توانايی فکری خودحساب 

 

نشان دادن نمونه کار در »، «هدايت مستمر پروژه توسط استاد»، «جديت در کار»، «دانشجو

طور کلی دانشجويان معتقد بودند بهبود. « واگذاری مسئوليت به دانشجو»و « موقع مناسب

های تعيين مالک»کارشان داشت. آنها همچنين به اهميت  ارزيابی استاد نقش مثبتی در پيشرفت

در عين حال تجربه توسط استاد اشاره کردند. « ارزيابی مناسب برای ارزيابی کيفيت محصول

بخش برايشان بسيار سازنده و آرامش« تعليق قضاوت توسط استاد»داد که دانشجويان نشان می
 دانستند.  میيابی مستمر توسط استاد را الزم طور کلی وجود ارزدانشجويان بهبود. همچنين 

کنندگان در بود. تجارب مشارکت« فرايندهای معطوف به دانشجو»مضمون فرعی دوم 
پژوهش بيانگر آن است که اگرچه دانشجويان در ابتدای پروژه نوعی نگرانی و ابهام را تجربه 

ت در کار، شرايط تغيير يافته کردند، با اين حال پس از مشغول شدن به انجام پروژه و پيشرف
اند. را گزارش کرده« پروژه يشرفتآرامش و کاهش ترس با پ احساس»است. دانشجويان نوعی 

مند شدند و به جای اين که همچنين آنان پس از شروع پروژه و درگير شدن با آن به کار عالقه
هايی به دست ا موفقيتبر نگرانی خود تمرکز کنند بر پروژه تمرکز کردند. در اين شرايط آنه

های کوچک باعث شد که آنها اعتماد به نفس پيدا کنند. ديگر ويژگی که آورند. همين موفقيت
توسط دانشجويان بود. البته همواره با « تحمل ابهام»شد فرايند کار به خوبی پيش رود باعث می

اند. آنها به مواجه بوده کرد. دانشجويان با فراز و فرودهايیپيش رفتن زمان، پروژه پيشرفت نمی
های کردند از شيوهبيم و اميدهای متناوب در کار خود اشاره کردند. دانشجويان سعی می

 حل )مثل اقتباس( استفاده کنند. مختلف برای پيدا کردن راه

 کردند. اين الزام و سوی ديگر تلقين دانشجويان خود را ملزم به انجام کارهای خالقانه می
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طور مستمر درگيری ذهنی شد بهی بر اينکه از عهده کار بر خواهند آمد باعث میبه خود مبن

کردند. های اطراف خود بيشتر توجه می)حتی در خواب( داشته باشند. برای مثال آنها به پديده

ای نداشتند شد؛ با اين وجود، دانشجويان چارههايی از سوی استاد ارائه میهر چند راهنمايی

ها را در بيرون از خود های خود حساب کنند. برخی از آنها که ايدهوی توانايیجز اين که ر

 خودارزيابی»های استاد، عالوه بر ارزيابیکردند بعدها متوجه اشتباه خود شدند. جستجو می

و در نهايت باز اين خود دانشجو بود که بايد نه بخشيد نيز فرايند خالقيت را بهبود می« هايدها
داد و طور مستمر خود را تغيير میگرفت، بلکه بايد بهليت پروژه را بر عهده میتنها مسئو

 کرد. را تجربه می« يادگيری مستقل»

 

 مضمون اصلی سوم: منابع حمایتی
اند و به کمک آن پروژه هايی است که دانشجويان دريافت کردهاين مضمون بيانگر حمايت

های دو مضمون فرعی شناسايی شد: الف( حمايتاند. خود را پيش برده و به نتيجه رسيده

 (.  3های ديگران )جدولاستاد راهنما، ب( حمايت
Table 3.  

Sub-themes and codes related to the main theme of "Supporting Resources" 
 کدهای باز                                             های فرعیمضمون

های استاد حمايت
 اهنمار

ثير مثبت مراجعه به أت/ استاد به عنوان الگوی خالق/ آرامش استاد ر اهنما
صرف وقت توسط استاد برای / استاد حساب شده راهنمايی/ استاد بر آرامش

 ثر استاد راهنما در موفقيت پروژهؤنقش م/ کننده استادنقش تسهيل/ دانشجو

های حمايت
 ديگران

/ ثير موفقيت ديگران بر نگرشأت/ نگرشثير بازخورد مثبت ديگران بر أت
دوستان/ نقش مثبت کمک / دلگرمی دادن ديگران/ توکل به خدا عامل آرامش

 و نقش آنان در موفقيت پروژه های دوستانکمک/ های خانوادهکمکو 

 

های رفتاری استاد را به بود. دانشجويان ويژگی« های استاد راهنماحمايت»مضمون فرعی اول 

همچنين گرفتند. از منابع حمايتی ذکر کردند. آنها از آرامش استاد خود آرامش می عنوان يکی

استاد راهنما برايشان الگوی رفتاری خالق بود. عالوه بر اين، دانشجويان با مراجعه به استاد خود 

شده حساب تجارب دانشجويان حاکی از آن است که راهنمايیکردند. آرامش بيشتری کسب می
« کننده استاديلتسه نقش»بنابراين مهم در پيمودن مسير خالقيت داشته است؛  نقشی استاد

وقت  صرفدانشجويان معتقد بودند نياز داشتند تا استاد برای آنان وقت بگذارد. تر بود. پررنگ

طور کلی افراد بهنوعی حمايت و پشتيبان برای دانشجويان بوده است.  دانشجو یتوسط استاد برا

 کردند.خود اشاره  پروژه يتثر استاد راهنما در موفقؤم نقشبه مورد مطالعه 
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بود. يکی از منابع مهم حمايتی برای دانشجويان، « های ديگرانحمايت»مضمون فرعی دوم 

بازخورد کردند. در برخی مواقع های مختلف از ديگران دريافت میهايی بود که به شکلحمايت

داشت و برخی مواقع با ديدن به موفقيت رسيدن  آنان تأثير مثبت بر نگرش يگرانمثبت د

کردند که آنها نيز به دادند اين پيام را دريافت میدانشجويان ديگری که کار مشابهی را انجام می

موفقيت دست خواهند يافت. از سويی افراد ديگری نظير دانشجويان دارای تجارب مشابه و ترم 

آنان بود.  عامل آرامشنيز  «به خدا توکل»اين، منبع معنوی عالوه بر دادند. بااليی به او دلگرمی می
شدند نه تنها دانشجويان ديگر، بلکه دوستان نيز با کمک فکری و نقش حمايتی  باعث می

 دانشجويان در مسير خالقيت، با اطمينان بيشتری گام بردارند. 

 

 مضمون چهارم: نتایج

ز اين پژوهش، نتايج پروژه بود. اين از جمله مضامين مهم و قابل توجه به دست آمده ا
پروژه دو دسته نتيجه مهم را در قالب مضامين فرعی آشکار ساخت که عبارتند از : الف( بهبود 

 (.0های آموخته شده )جدولها، ب( درسقابليت
Table 4.  

Sub-themes and codes related to the main theme of "outcomes" 
 کدهای باز                                                       های فرعیمضمون

 بهبود قابليتها

استقبال از پروژه در / ادراک خود به عنوان يک فرد خالقاحساس توانمندی و 
اندازی راه / افزايش توانايیهای خالقانهاستقبال از پروژه/ قالب فعاليت اقتصادی

/ بهبود ايش خالقيت با انجام پروژهافز/ آشنايی با فرايند خالقيت/ کسب و کار
يک محصول جديد و ايجاد توانايی توليد / شجاعت خالق نگرش و افزايش

تفکر  هایبهبود مهارت/ هابهبود دانش و مهارت/ بهبود توانايی شغلیخالقانه/ 
انجام پروژه به توانايی / پذيرش مسئوليت اشتباهات )توجه به جزييات(/  خالق

 کسب توانايی ارزيابی محصوالت موجود در بازار/ کاریيم عنوان عضو يک ت

 هایدرس
 آموخته شده

اهميت مراجه / های ديگراناستفاده بيشتر از کمک/ ارتباط با مخاطبان هدف
ثبت / تالش برای بهبود کيفيت محصول/ ريزی بهتربرنامه/ منظم به استاد راهنما

وقت / رت با متخصصانمشو/ جديت بيشتر در کار/ هاو يادداشت کردن ايده
 گذاشتن بيشتر

 

کنندگان اظهار داشتند با انجام پروژه مشارکت بود.« هابهبود قابليت»مضمون فرعی اول 

 يک يدتول يیتوانا خالقانه و گذراندن مراحل خالقيت به صورت عملی و موفقيت در آن، ايجاد
طور کلی خالقيت آنها رسد بهبه نظر می ،بنابرايناند. را پيدا کرده و خالقانه يدمحصول جد

اند. عالوه بر اشاره  کرده تفکر خالق یهامهارت دانشجويان به بهبودافزايش يافته است. 
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خود نيز اذعان داشتند. بنابراين  شجاعت خالق يشافزاها، دانشجويان به بهبود نگرش و  مهارت

بهتر و شجاعت بيشتر، های تفکر خالق و همچنين نگرش دانشجويان با به دست آوردن مهارت

کردند و انجام پروژه خالقانه باعث شد آنها خود را به عنوان يک احساس توانمندی بيشتری می

از سوی ديگر، بهبود خودکارآمدی خالق دانشجويان آنها را به کارهای فرد خالق بشناسند. 

حتی اين استقبال يش داد. را در آنها افزا خالقانه یهااز پروژه استقبالمندتر کرد و خالقانه عالقه

کردند از اين طريق دانشجويان احساس می ،به انجام فعاليت اقتصادی نيز تسری يافت. بنابراين
کنندگان در مطالعه معتقد نيز بهبود يافته است. مشارکت کسب و کار یاندازراه شان دريیوانات

 يابیارز يیتوانای، و همچنين کار يمت يکانجام پروژه به عنوان عضو  بودند عالوه بر آن توانايی

اکنون دانشجويان خودشان را نه تنها مسئول اند. را نيز پيدا کرده محصوالت موجود در بازار
 دانند. ها نيز میها، بلکه مسئول اشتباهات و شکستموفقيت

بود. دانشجويان نه تنها با انجام پروژه به يک « های آموخته شدهدرس»مضمون فرعی دوم 
ل خالقانه دست يافته بودند و توانسته بودند دانش و مهارت تفکر خالق خود را بهبود محصو

های آتی آنها توانست برای پروژههايی نيز آموخته بودند که میبخشند، بلکه از اين رهگذر درس
آموزنده باشد. به عنوان دانشجوی رشته علوم تربيتی آنان توانسته بودند از طريق ارتباط با 

دانشجويان معتقد بودند برای موفقيت و پيشرفت در ان نيازهای آنان را بهتر بشناسند. مخاطب
ها و نظرات ديگران کردند و از ايدهشان الزم بود با متخصصان بيشتر مشورت میپروژه خالقانه

و  ه منظم به استاد راهنماعمراجکنندگان در پژوهش اهميت کردند. مشارکتبرداری میبيشتر بهره
به عنوان درس  در کار يشترب ريزی بهتر را دريافته بودند و به لزوم جديتورت برنامهضر

شده اشاره کردند. همچنين آنان معتقد بودند که برای ايده دادن و توليد محصول خالقانه آموخته

کردند تا محصولشان عالوه بر خالقانه بودن، با و تالش میکردند بايد وقت بيشتری صرف می

نيز باشد. آنان روشی کارآمد برای ارتقاء توانايی تفکر خالق خود تجربه کرده بودند و به کيفيت 

 واقف شده بودند.  هايدهکردن ا يادداشتو  ثبتاهميت 
 

 گیری بحث و نتیجه
خالقيت و تفکر خالق سنگ بنای توليد محصوالت نوآورانه و جديد است. در اين دنيای 

توان به دانش و اصول علمی يک رشته ر اهميت دارد و صرفاً نمیرقابتی توانايی خالق بودن بسيا

اکتفا کرد. دانشجويان بايد خالقيت را تجربه کنند و از طريق تجربه کردن اصول اساسی و فرايند 
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توانند به تقويت ها و فنون مختلف می. روش(Carmona Marques, 2021)خالقيت را درک کنند 

-های تفکر خالق آنان کمک کنند. يکی از اين روشبه ويژه مهارتهای تفکر دانشجويان و مهارت

و درگير ساختن افراد با ها، روش يادگيری مبتنی بر پروژه است. از طريق يادگيری مبتنی بر پروژه 

 & Gong)توان خالقيت فردی را نيز شکل داد های خالقانه از جمله توليد بازی خالقانه می پروژه

Xin, 2019)ژوهش تجارب دانشجويان از فرايند خالقيت در يادگيری مبتنی بر پروژه . در اين پ

مورد مطالعه قرار گرفت. با انجام تحليل کيفی، تجارب افراد مورد مطالعه در چهار مضمون اصلی 
 های اصلی دربرگيرنده تعدادی مضامين فرعی ديگری بود. شناسايی شد. هر از اين مضمون

بود که شامل دو « تجارب مرحله مواجهه»ار تجربه دانشجويان، يکی از مضامين اصلی در ساخت

 مضمون فرعی است: الف( تجارب و احساسات مثبت، ب( تجارب و احساسات منفی. 
برخی دانشجويان پيش و ابتدای پروژه تجارب و احساسات مثبتی از پروژه داشتند. از جمله 

بود. « جديد تجربه از استقبال»و « پروژه از قبل بودن خالق ادراک»تجارب و احساسات مثبت آنها 
توانند خالق کردند آنها نيز میبرخی از دانشجويان با مراجعه به تجارب گذشته خود احساس می

داد. همين کردند که به آنها اميدواری میباشند. برخی شواهد را در زندگی با خودشان مرور می
به نوعی دست به خطر بزنند و کاری انجام دهند شد از تجربه جديد استقبال کنند و ادراک سبب می

 کنندگان در اين باره اظهار داشتند: بينی پايان آن دشوار بود. مشارکتکه پيش
کارهايی که در دوران تحصيل خودم  خاطرکردم تا حدودی خالق هستم. به قبل از انجام پروژه فکر می»

اين  تونمگفتم من میکردم و میيشينه خودم نگاه میبه پم. انجام دادم اين احساس را داشتم که خالق هست
. البته تونمگفت میام به من می. کاری که خواسته شده بود کاری خالقانه بود و پيشينهبدمکار را انجام 

 (. 2م«)در اين زمينه داشتم کمیتجارب 
های ب بود و ايدهپردازيم خوکردم خالق هستم. ايدهقبل از اين که پروژه را شروع کنم احساس می»

درگيری ذهنی را دوست داشتم. حتی در دوره راهنمايی و دبيرستان کارهای  طورهميندادم. خوبی می
البته با  مشتاق بودم پروژه را انجام بدم. ،بنابراين مند بودم.های خالقيت عالقهدادم و به کتابخالقانه انجام می

 (. 2م«)اونها چيه معنای واقعی خوندممی درباره خالقيت قبالً چيزهايی کهانجام اين کار متوجه شدم 
پذيری است چرا که در انجام اند، خالقيت مستلزم قدری ريسکطور که متخصصان گفتههمان

شناختی و احساسی وجود دارد. از اين های فکری، اجتماعی، روانکارهای خالقانه معموالً ريسک
هايی ها و ميزان انتخابرو هدايت دقيق يادگيرندگان و همچنين پشتيبانی و تعادل بين محدوديت

 Gregerson)تواند به آنان کمک کند آرامش الزم را بازيابند  شود میکه برای يادگيرندگان فراهم می

et al., 2013)های کند که متفاوت از پروژهای را انتخاب میژه. برای مثال، وقتی دانشجويی پرو
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گيرد و اين نوعی پذير نيست در وضعيت عدم قطعيت قرار میبينیمتداول است و پايان آن پيش

شود. در اين حالت ممکن است دانشجو پروژه را رها کند يا در انجام آن دچار ريسک محسوب می

او را به خاطر انتخابش و حتی عدم موفقيتش  استرس شود. از سوی ديگر ممکن است برخی افراد

 ،شود. بنابراينبه پايان رساندن پروژه سرزنش کنند که از نظر اجتماعی نوعی ريسک محسوب می در

ای پروژه آنها هدايت و خواهند خالقيت را تجربه کنند الزم است به گونهکه دانشجويان میهنگامی

 پذيری خود را دريافت کنند.  و پاداش ريسک حمايت شود که تجارب مثبتی به دست آورند
همچنين برخی دانشجويان در ابتدای پروژه تجارب و احساسات منفی داشتند. برخی از 

غيرخالق تصور کرده بودند و از عدم موفقيت نگرانی داشتند.  فرد دانشجويان خود را به عنوان يک

کردند. آنها در آغاز احساس ناتوانی میترسيدند شکست بخورند و به همين سبب از ابتدا آنها می
هايی که ضعيفی داشتند. همچنين متفاوت بودن پروژه نسبت به ساير پروژه نفس به پروژه اعتماد

پيش از اين تجربه کرده بودند سبب شده بود در آغاز کار با ابهام مواجه شوند و به سبب شناخت 
بهام آنان را دچار سردرگمی کرده بود. حتی های خالقانه داشتند اين اکمی که از ماهيت پروژه

بعضی از دانشجويان تالش کردند کنار بکشند و در برابر انجام پروژه خالقانه ترديد هم کرده بودند. 
 کنندگان در اين خصوص اظهار داشتند: مشارکت

بود که االت مبهم در ذهنم ؤچکار بايد بکنم. يک سری س دانستماشتم نمیددر ابتدا احساس مبهمی »
 (. 2م«)دونستم. جوابش را نمی

. پيش از اين هم همواره يک زندگی ساده و عادی داشتم و دنبال چيز دونمخودم را شخص خالقی نمی»
کنم محصولی فکر نمی تموم کردمام را که پروژه حاالنو و انجام کارهای جديد در زندگی نبودم. حتی 

-بسياری از عناصر و قواعد بازی را خودم طراحی کردم. تصور می مبگخالقانه توليد کرده باشم. البته اين را 

 (. 18م«)هستهای نو درصد محصول نهايی حاوی ايده 38کنم حدود 
. اوايل احساس نگرانی هنستم بازی آموزشيودولی نمی بازی سازيه، پروژهنستم که موضوع دومی قبالً»

به خاطر اين که  مثل مراحل و قواعد و ...(. احساس ترسنم بازی بسازم )وتا فکر کردم نمینداشتم ولی بعدً
مد. اين وضعيت در طول اویرفت و دوباره به سراغم ماهی از بين میکاری که بايد انجام بديم مبهم بود گ

 (. 5م«)مداوشد و دوباره سراغم میکار ادامه داشت. ترس و نگرانی در حين پروژه کمی رفع می
افزارهای آموزشی نرممثل مواد آموزشی  داريناز ما انتظار  هديگ یاستادا مثلشما  کردمفکر می اونقبل از »

 برامون داشتين. يا يک کتاب آموزشی يا انيميشن بسازيم. نوع کاری که از ما انتظار بديمای انجام و چندرسانه
 («1)م.خوام چکار کنمنستم میوداحساس سردرگمی داشتم. چون نمی اولششناخته شده نبود. 

نم وتام گذاشته شد خيلی نگران بودم که آيا میکه تکليف انجام طراحی بازی آموزشی به عهده وقتی»
يا خير؟ تمام فکر و ذکرم اين پروژه بود. من با عالقه اين پروژه را شروع کردم  بربياماز پس اين پروژه 

 («.7)منمدو را طبيعی می اوننگرانی داشتم و  از همون اولشولی 
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يادگيری در مراکز -های ياددهیز داليل احتمالی اين وضعيت، سمت و سوی فعاليتيکی ا

کنند آموزشی است. مراکز آموزشی غالباً خالقيت را آنگونه که شايسته است پشتيبانی نمی

(Watson, 2014)آموزند و تفکر واگرا تشويق و تقويت نمی. دانشجويان بيشتر تفکر همگرا را می-

-آموزش ابتدايی و متوسطه، بلکه در آموزش عالی نيز پرورش خالقيت از اولويتشود. نه تنها در 

دهد خالقيت افراد با تحصيل در مراکز شود. حتی شواهد نشان میهای مهم آموزشی قلمداد نمی

های تفکر خالق، بلکه حتی دانشجويان راهبردهای رود. دانشجويان نه تنها مهارتآموزشی افول می
های امروزی آن است آموزند. يکی از مشکالت سازمانرويی با شرايط جديد را نمیمؤثر برای رويا

های دهد که خالقيت و تفکر خالق در نظامهای فکری ضعيفی دارند. اين نشان میکه مهارت

دهد  . شواهدی وجود دارد که نشان می(Alencar et al., 2017)آموزشی مغفول واقع شده است 
ساسات منفی )مانند دلسردی و نگرانی( و درگيری افراد در فرايند خالقيت ای منفی بين اح رابطه

ضروری است اين  ،. بنابراين(De Dreu et al., 2008; To et al., 2012)مشاهده شده است 
 احساسات منفی شناسايی و برای کاهش و رفع آنها اقداماتی صورت گيرد. 

بود که دو مضمون فرعی را « رايندهاف»شده در اين پژوهش دومين مضمون اصلی شناسايی
 شد: الف( فرايندهای معطوف به استاد، ب( فرايندهای معطوف به دانشجو. شامل می

ها توسط استاد صورت در فرايند خالقيت دانشجويان برخی از اقدامات و تدابير و فعاليت
داشت. دانشجويان گرفت که تأثير مثبتی بر بهبود خالقيت دانشجويان و پيشرفت پروژه آنها  می

جديت »دانستند. آنان معتقد بودند را در پيشرفت خود مؤثر می« های دانشجواستقبال استاد از ايده»
برای آنکه بتوانند خودشان نيز کار را « هدايت مستمر پروژه توسط استاد»و همچنين « استاد در کار

انشجويان از اين که استاد در جدی بگيرند و پيگيری بيشتری به عمل آورند الزم است. همچنين د

داد )تعليق قضاوت( و دانشجويان های جديد آنها را مورد قضاوت فوری قرار نمیحين ظهور ايده

کرد احساس خوبی داشتند. در عين حال باور سازی و پرورش آن  ايده تشويق میرا برای بهينه

-تر شود. مشارکتنها با کيفيتهای استاد در حين انجام پروژه سبب شد محصول آداشتند ارزيابی

 اند: کنندگان در اين زمينه گفته
 (. 11)م«. دادخوبی به من می احساس کرد که ايناستقبال می های مناستاد راهنما از ايده»
های استاد نبود ممکن کرد، اگر راهنمايیهميشه ما را در طول پروژه هدايت و راهنمايی میاستاد راهنما »

 (. 2)م« ا تمام کنمبود نتونم کار ر
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 ولی اولش ای خوب است،. در مرحلهندادين نشونيک مورد ديگر اين که خوب بود به ما نمونه کار »
نشون داده بشه نمونه کار به او بهتره درصد کار را انجام داده  88ولی زمانی که دانشجو  ره.بهت نشهداده  نشون

 (. 1)م« نداره اشهپروژ رویثير منفی أايده شخص کامل شده و ت چون که
، کرد و حتی بعضی مواردها و پيشنهادات من اظهارنظر میکردم، در مورد ايدهوقتی به استاد راهنما مراجعه می»

 (. 3م«) تتر بگيرم و احساس کنم کار خيلی ساده نيسکرد و اين باعث شد که کار را جدیهای من را رد میايده
کرد و اونها را با عالقه کرديم ازش انتقاد نمیاولش که مطرح میرا در  هامونايده وقتاستاد راهنما هيچ »

. در مراحل کم بشهاسترس من  سبب شد. اين کار مون را توضيح بديمکرد ايدهشنيد و ما را تشويق میمی
ام يدهاش اين بود که اد و نتيجهثر بوؤم اين ارزيابی گرفتمورد ارزيابی و نقد قرار می مهابعدی وقتی ايده
 . (18)م« تر شدبهتر و با کيفيت

گيری تفکر خالق بايد عمل ارزيابی به تعويق بيفتد نظران معتقدند برای شکلصاحب

(Amabile, 2009)ها مورد ارزيابی و نقد قرار گيرد، بلکه همانند . البته منظور آن نيست که نبايد ايده

تواند آن را خاموش کند، بايد ش از اندازه میگيری است و دميدن بيای در حال شکلزمانی که شعله

ها در هنگام ظهور بالفاصله مورد ارزيابی واقع نشود تا هم دانشجويان شجاعت مراقبت کرد ايده

 های خام به سوی پختگی و کمال حرکت کند.  خالقيت پيدا کنند و هم آرامش آنان موجب شود ايده

گذاری مسئوليت پروژه حتی زمانی که خالقانه از سوی ديگر تجارب دانشجويان نشان داد وا
هايی که در زمان مناسب است و دانشجو با تجربه جديدی مواجه است آثار مثبتی دارد. البته کمک

بخش و هم مولد بود. برای مثال وقتی استاد نمونه کار را زمانی که کرد هم آرامشبه دانشجويان می

-شدند و میای نمیداد آنها دچار تفکر کليشهند نشان میدانشجويان نمونه کارهايی تهيه کرده بود

 های خود از آنها الهام بگيرند. توانستند برای بهبود محصوالت و ايده

بود. دانشجويان تالش کردند با آغاز « فرايندهای معطوف به دانشجو»مضمون فرعی ديگر، 
ژه تمرکز کنند. اين کار سبب شد های خود تمرکز کنند بر خود پروپروژه به جای آن که بر نگرانی

ها به افزايش اعتماد به نفس آنها انجاميد. به عالوه، هايی به دست آورند و اين موفقيتآنها موفقيت

آرامش بيشتری کردند و ترس آنها نيز کاهش يافت.  همراه با پيشرفت پروژه دانشجويان احساس

ج به ويژگی نوآورانه بودن و خالقانه بودن آن برخی نيز بعد از آن که پروژه را شروع کردند به تدري
 کنندگان عبارتند از: های مشارکتمند شدند. برخی از گفتهعالقه
. دونممیثر ؤدر اين زمينه م راهای خودم . تالشام کمتر شدهر چقدر کارم جلوتر رفت ترس و نگرانی»

 (.  8م«)تم مشکالت را حل کنمنسوهايی به ذهنم رسيد و کم کم توقت گذاشتم، تالش کردم و ايده
هايی دادم اين نگرانی تا چند جلسه که به استاد راهنما مراجعه کردم با من بود. بعد از مدتی که ايده»

 (. 0م«)شدترس کمتر 
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هم سخت  اونقدرو  هبعد از اين که شروع به کار کردم خودم عالقه مند شدم و متوجه شدم کار خوبي»
 (. 3م«.) تونم انجامش بدمخوام مینيست و فهميدم اگر خودم ب

در ابتدا وضعيت برام مبهم بود. دست به کار شدم و تمام توان خودم را برای ساخت يک نمونه اوليه به کار »
 (. 1)م« گنگ بود اون برام موضوعپيش از  در صورتی کهشد  ترعينی موضوع ای ساختم برامتی نمونهگرفتم. وق

ردم و دنبال اين بودم که کمی سرچاينترنت  توهای جديد بود که برای ايدههای من اين يکی از اشتباه»
چون من ه را تقليد کنم. بعد فهميدم اين کار اشتباهي ایديگههای ديگران را دنبال کنم و کار شخص ايده

 (. 1)م« تجربه نکرده بودم تونم ايده بدم. اين حس را قبالًخودم می
ن داده است بعد از کنجکاوی، اين تمرکز است که افراد پژوهش در خصوص دانشجويان نشا

 ,Csikszentmihalyi)کنند خالق به عنوان نقطه تمايز خودشان از ديگران در دانشگاه به آن اشاره می

کنند و هم برخی کنند، هم نتايج بهتری کسب می. وقتی دانشجويان روی پروژه تمرکز می(2020

شود. مفهوم ديگری که قابل ذکر است، است از آنها دور میافکار مزاحم که مانع تفکر خالق 
گردد که در آن تأکيد بر های خودراهبری به رفتارهای مؤثر بر خود برمیمؤلفهخودراهبری است. 

تواند افکار و  خود راهيابی، کنترل بر خود و مديريت درونی خود است. دانشجوی خودراهبر می

که با مشکالت و مسائل از منفی به مثبت تغيير دهد. هنگامیباورهای خود را در زمان رويارويی 
يابند و اين باعث يابند به نوعی به پاداش طبيعی دست میدانشجويان به تجارب مثبت دست می

کنند کنند و سعی میشود دانشجو برانگيخته شده و برای رسيدن به اهداف تالش بيشتری میمی
 . (Seif & Sabet Maharlouei, 2014)های خود را بهبود بخشند روش

از « ابهام تحمل»هايی روبرو بودند که البته طبيعی بود. با اين حال البته دانشجويان در ابتدا با ابهام
سوی آنها موجب شد کار را پيش ببرند. از سوی ديگر، وقتی پروژه پيشرفت کرد بخشی از ابهام 

رفت و د داشت. گاهی اوضاع بهتر پيش میبرطرف شد. در اين ميان بيم و اميدهای متناوب وجو

تحمل ابهام، گاهی پيشرفت پروژه نااميدکننده بود. دانشجويان خود را ملزم به ادامه کار کردند. در واقع 

. اين ويژگی (Hosseini, 2020)هاست به نوعی استقبال افراد خالق از درگيری با ابهامات و پيچيدگی

شد سبب می (Starko, 2010)های افراد خالق از آن ياد شده است که غالباً به عنوان يکی از ويژگی

 های خالقانه دارد.  های بيشتری برای توليد فرآوردهدانشجويان بتوانند در مسيری قرار گيرند که پتانسيل
توانند از عهده کار برآيند و با استفاده از اقداماتی نظير دانشجويان به خود تلقين کردند که می

های توجه بيشتر به پديده»و « های پيراموناقتباس از پديده»ی درگيری ذهنی و همچنين تالش برا

هايی از استاد وری خود را افزايش دادند. آنها به اين نتيجه رسيده بودند گرچه حمايتبهره« اطراف
ان کردند با اين حال بايد روی توانايی خودشان حساب کنند. بدين ترتيب آنو ديگران دريافت می
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نيز پرداختند. يادگيری مستقل و « هاخودارزيابی ايده»عالوه بر تجربه يادگيری مستقل، به 

های خود اتکا کنند. البته بايد دانشگاه دهد که دانشجويان بايد بر توانايیخودارزيابی هر دو نشان می

ست که افراد آموزش خود مسئوليتی را نيز به دانشجويان آموزش دهد. خودمسئوليتی بيانگر آن ا

بايد مسئوليت کارشان و عواقب آن )اعم از موفقيت يا عدم موفقيت( را بپذيرند. همچنين 

 ,Hosseini)اند صاحبنظران خالقيت بر خودارزيابی به جای ارزيابی از سوی ديگران تأکيد کرده

 د.داننو آن را عامل مؤثری بر افزايش خالقيت و احساس خودکارآمدی دانشجويان می (2020
بود که دو مضمون فرعی: « منابع حمايتی»مضمون اصلی سوم که در اين پژوهش کشف شد، 

گرفت. دانشجويان های ديگران، را در برمیهای استاد راهنما، و ب( حمايتالف( حمايت

-را در يادگيری مبتنی بر پروژه خالقانه و مسير خالقيت خود مؤثر می« های استاد راهنماحمايت»

 صرف»، «آرامش بر استاد به مراجعه مثبت تأثير»، «راهنما استاد آرامش»نان به مواردی نظير دانستند. آ

شد در حين انجام کار احساس بهتری اشاره کردند که باعث می« دانشجو برای استاد توسط وقت
داشته باشند و شاهد پيشبرد کار باشند. آنان اظهار داشتند استاد درس را الگوی خالق يافتند و 

شود استاد کند و اين کار سبب مینقش ايفا می« کنندهتسهيل»متوجه شدند که استاد به عنوان يک 
های استاد کنندگان در خصوص حمايتراهنما در موفقيت پروژه نقش مؤثری داشته باشد. مشارکت

 راهنما اظهار داشتند: 
 ديگهگرفتيم و از طرف آرامش میشد من آرامش بگيرم. از طرفی چهره خونسرد استاد راهنما باعث می»

 (. 2)م« دادکرد و برخورد استاد راهنما به ما روحيه میدر ما نوعی احساس حرکت ايجاد می
های هاش کم بود ولی با دادن سرنخ و کمکمقدار راهنمايی درستهبه خوبی راهنمايی کرد.  من را استاد»

و در عين حال  بريمپيش  بتونيمشد ما ن کار باعث می. ايبندازيمرا به کار  فکرمونشد ما مختصر باعث می
 (. 11)م« بکنهکمک کاملی دريافت نکرديم که ما را وابسته 

مثل اين که بايد  يک سری فنون. پيشنهادها و رفتکرد که کارمون بهتر پيش میکارهايی میاستاد راهنما »
 طورهمين. بندازمشد من فکرم را بيشتر کار  نسبت به اطراف حساس باشيد و از آنها الهام بگيريد. اين باعث

  (. 5م«)شدپيشرفت من می و اين کار باعثکرد راهنمايی می من راکردم، استاد برخورد می یوقتی به مشکل
، توجه من را به جزييات جلب کرد و به کار مسلط بودهای خام داشتم. استاد راهنما ايده اول کارمن »

تونستم بهتر کار را درک کنم. تجارب استاد راهنما کمک بزرگی در شد و می توضيحاتی داد که فکرم باز
 (. 9)م «بود من پروژه پيش رفتن

دانند. متخصصان نقش الگويی خود معلم )مربی يا استاد( را در پرورش خالقيت برجسته می

شخص ديگر(  آموزان )معلم يا هربرای مثال استرنبرگ و ويليامز بر ارائه الگوهای خالق به دانش

.  از سوی ديگر (Hosseini, 2020)کنند آموزان تأکيد میبه عنوان روش مؤثر بر خالقيت دانش
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کنند. با اطالع از مراحل خالقيت و استادان نقش مهمی در راهبری تفکر خالقانه دانشجويان ايفا می

بتوانند تأثير مثبتی بر شود استادان اصولی که بايد در مسير خالقيت دانشجويان رعايت کرد باعث می

خالقيت دانشجويان خود بگذارند. برای نمونه آزاد گذاشتن دانشجويان در اکتشاف و انديشيدن آنان 

 . (Ardhyantama & Widodo, 2020)کند های خالقانه بيشتر کمک میرا به توليد ايده

دند. دانشجويان اشاره کر« های ديگرانحمايت»عالوه بر اين، دانشجويان در تجربه خود به 

اظهار داشتند ديگران بر نگرش خالق آنان تأثير مثبت داشتند و بازخوردهای مثبت افرادی مثل 
های آنها و همچنين دلگرمی دادن دوستان، ساير دانشجويان و حتی اعضای خانواده و کمک

-مواقع کمکشد بتوانند با جديت بيشتری پروژه را دنبال کنند و حتی در برخی اطرافيان باعث می

بخشی به آنها بوده است. در مجموع دانشجويان نقش های ديگران منبع ارزشمندی برای الهام
خانواده و ديگران را در مسير انجام پروژه خالقانه خودشان مثبت ارزيابی کردند. دانشجويان در 

 های ديگران اظهار داشتند: خصوص حمايت
-می اوناکردم و کمک می اوناو من به  دنپرسيال میؤمن ساز شون های ديگه هم درباره پروژهدانشجو»

 (. 0م«) مشد که احساس کنم توانمند هست. اين باعث میههام خوبايده گفتن
تونم هم میمن  گفتم که حتماًبا خودم می رهپيش مي کارشونديدم که را می دوستاموقتی  از طرفی»

 (. 5)م« رهيو کارم جلو م مياماش بر از عهده انجامش بدم و
و فقط خودت بايد فکر کنی و کار را  بدیپروژه را انجام  تونیمی نبه من گفتيی ترم باال هایدانشجو»
 (.8)م« بدیانجام 
داد کردم به من دلداری میمادرم که وقتی با او صحبت می . مخصوصاًنثير مثبت داشتأخيلی ت امخانواده»

 (.  1م«)کردتشويق می فکر کردن و من را به بيشتر
از  گرفتن به من کمک کرد. پرسش و کمک بودن گذروندهکه اين پروژه را  بقيه دانشجوهايی هایتجربه»

 (. 11م«)ثر بودؤمم هم کمک دوستا طورهمين، بودنها که جلوتر از من هم گروهی
برخی صاحبنظران بر اهميت وجود همنشينان خالق به عنوان عامل مؤثری در خالقيت اشاره 

های حرفه نند. از جمله اين همنشينان خالق استاد يا آموزگاری ماهر است که الگوها و فرمولکمی

کند در سطح مناسبی از تازگی قرار دارد. ديگر را بياموزد تا اطمينان حاصل شود آنچه فرد خلق می

. (Gannett, 2020)روند همنشينان خالق، هواداران و افراد ديگر هستند که منبع الهام به شمار می
تواند بر خالقيت فرد مؤثر باشد  و آن بنابراين توجه و تشويق و حمايت ديگران به ويژه والدين می

 . (Csikszentmihalyi, 2020)را تسهيل کند 

بود که خود « نتايج»مضمون اصلی چهارم که در تجارب دانشجويان مورد مطالعه شناسايی شد 

 های آموخته شده. ها، ب( درس هبود قابليتشامل دو مضمون فرعی ديگر بود: الف( ب
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های  افراد مورد مطالعه اظهار داشتند به واسطه يادگيری مبتنی بر پروژه خالقانه به قابليت

 يک عنوان به خود ادراک و توانمندی احساس»جديدی دست يافتند. نه تنها در دانشجويان نوعی 

« خالق شجاعت»يت بهبود يافت و شکل گرفت، بلکه نگرش آنها در خصوص خالق« خالق فرد

در آنها ظهور يافت. افزون بر اين دانش و آشنايی آنان با فرايند خالقيت بيشتر شد و تا حدی نيز 

خالق در آنان شکل گرفت. خالقيت دانشجويان به واسطه تجربه يادگيری مبتنی  تفکر هایمهارت

خالقانه را پيدا  و جديد محصول يک ليدبر پروژه خالقانه افزايش يافت و معتقد بودند توانايی تو
 اظهار داشتند: « ها بهبود قابليت»اند. دانشجويان در خصوص کرده
بازی آموزشی طراحی کنم. فکر  ديگهسسه ؤبينم که برای يک شرکت يا مدر خودم اين توانايی را می»
ولی اگر  بندازمی خودم راه به عنوان يک شخص در اين زمينه کارآفرينی کنم و يا شغلی برا بتونمکنم نمی

 . (0)م« ای بربيام از عهده چنين پروژه بتونمکنم فکر می کنهای از من درخواست سسهؤم
و از  داشتنکيد أ. مدارس هميشه روی کتاب تبودم خالق نبودم و روی خالقيت خودم کار نکرده قبالً»

هايی که کنم شخصی خالق هستم. ايدهاما حاال احساس میفکرمون را خيلی به کار بندازيم.  نخواستنما 
 خيلی چيزهای ديگهبودم. عناصر و قواعد بازی و اونا ام ارائه دادم خالقانه بود و خودم مبدع پروژه توی

 (. 8)م« بود خودمهای فکری ابتکار خودم بود و حاصل تالش
و روی  کردمرا حفظ میرسی بيشتر مطالب د انجام اين پروژه خالقيتم را افزايش داد. قبالً تونم بگممی»

های تمرکز داشتم ولی در اين پروژه مهارت افزار و اينهاام مثل کار کردن با نرمهای عملیمهارتباال بردن 
فهميدم خيلی از کارهايی که به نظر مياد نشدنيه، ميشه . ياد گرفتمخالق را  فکر کردن و انجام کارهای

 (. 9)م« انجامش داد
و کسی از آن ايراد  باشهنقص دوست داشتم کارم بی اون همشترسم. قبل از ردن نمیاز اشتباه ک ديگه»
. اون کار نرمشد به سمت باعث می بگيرناز کارم ايراد  بقيه نکنهو شايد اين طرز فکر و نگرانی که  نگيره

 .(1)م« برهاز بين  مو باعث شد اين حس بشهولی همين باعث شد که ايرادهای کارم مشخص 
های ديگه دانشجوچندتا از با  حاال. بندازمکاری راه  مياد گرفت چيزهايی کهاق شدم که از طريق مشت»

و از طريق  ياد گرفتيم را عملی کنيمرا در اين پروژه  اون چيزهايیو  بديمکه گروهی تشکيل  صحبت کردم
 .  (2)م« بندازيمکسب و کاری راه  اون

Amabile  است برای خالقيت الزم است سه مؤلفه مهارت يکی از صاحبنظران خالقيت معتقد
های تفکر خالق، و انگيزه درونی همزمان با هم وجود داشته باشد و دانش در موضوع، مهارت

(Amabile, 2009)ها نيز خودکارآمدی را در بهبود عملکرد خالقانه و ارتقاء عزت. نتايج پژوهش-

خودکارآمدی  رابطه دوسويه است؛ بدين ترتيب که رسد اينداند. البته به نظر مینفس افراد مؤثر می

. (Seif & Sabet Maharlouei, 2014)پذيرد هم بر خالقيت تأثير دارد و هم از آن تأثير می

کند و آنان را در خصوص شکست و  خودکارآمدی، تمايل افراد به تالش بيشتر را بيشتر می
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های خود  رآمدی بااليی دارند از شکستسازد. همچنين افرادی که خودکا تر می نشينی مقاوم عقب

. (Gerber et al., 2012)کنند  برداری می گيرند و از آن برای بهبود عملکرد خود بهره درس می

تواند های خود در زمينه خالقيت است که میخودکارآمدی خالق نيز بيانگر شناخت فرد از توانايی

 بر رفتار آنان تأثير بگذارد. 

ن داد که پس از انجام يک پروژه خالقانه، اکثر دانشجويان نسبت به انجام نتايج يک پژوهش نشا

پروژه نگرش مثبتی پيدا کردند. همچنين تعداد قابل توجهی از آنان بعد از انجام پروژه معتقد بودند 
 يتخالق». اين شواهد مفهوم (Shuhailo & Derkach, 2021)اند تر شدهنسبت به قبل خالق

-همه مردم استعداد دستاورد خالقانه را در جنبهکند. بر اساس اين مفهوم،  ييد میرا تأ« يکدموکرات

مربوطه را کسب  یهامناسب باشد و دانش و مهارت يطدارند به شرط آنکه شرا يتاز خالق يیها
خالقيت، به عنوان يک توانايی فکری همچنين امروزه اين باور وجود دارد که . (Craft, 2005) کنند

 ,Drapeau)های مختلف کاربرد دارد ها و رشته حوزه خاصی مثل هنر نيست و در زمينهمحدود به 

اندرکاران آموزش اين موضوع اميدبخش است زيرا اين امکان را دارند که برای برای دست. (2014

 ريزی کنند. ايجاد مهارت تفکر خالق در همه افراد برنامه
هايی که ماهيت مشابهی دارند و يان از انجام پروژهرسيد دانشجودر کنار اين نتايج، به نظر می

کنند و اين تجربه سبب شده بود در زمينه حتی در قالب فعاليت اقتصادی در آينده بيشتر استقبال می
-اندازی کسب و کار نيز توانمندتر شوند. در اين زمينه شواهد پژوهشی وجود دارد که نشان میراه

تواند به افزايش قابليت اشتغال آنها منجر شود ر زمينه خالقيت میافزايش قابليت دانشجويان ددهد 
(Theriault & Stone, 2021) . 

هايی نيز های جديدی که دانشجويان کسب کردند، آنان درس ها و توانايیدر کنار قابليت

ان ارتباط با مخاطب»های آتی به کار خواهند گرفت. آنان در دروس خود دانش آموختند که در پروژه

را کسب کرده بودند ولی در حين پروژه متوجه شدند که اين موضوع چقدر اهميت دارد. « هدف

آنان دريافتند بايد در انجام يک پروژه خالقانه از کمک و مشورت با ديگران و همچنين متخصصان 

و  راهنما را درک کردند استاد به منظم هعمراج بيشتر استفاده کنند. دانشجويان به عالوه اهميت

و همچنين « کار در بيشتر جديت»، «بهتر ريزیبرنامه»دريافتند که موفقيت در يک پروژه مستلزم 

که « هاثبت و يادداشت کردن ايده»هايی را فراگرفتند مانند است. آنان تکنيک« بيشتر گذاشتن وقت»

محصول خود  اگرچه خيلی ساده بود ولی بسيار کارآمد بود و متوجه شدند بايد برای بهبود کيفيت
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های آموخته شده کنندگان درسبيشتر تالش کنند و به يک محصول معمولی اکتفا نکنند. مشارکت

 خود را اينگونه بيان کردند:
کيد کنم و از أبيشتر ت ديگرانکه روی مشورت با ه هايی که در اين پروژه گرفتم ايندرس يکی از»

 (. 8)م« استفاده کنم افراد ديگههای دهکمک فکری بگيرم و از فکرها و اي حتماً ماطرافيان
های تجربهاز  بايد و کردممراجعه میتر به استاد ر بود منظمرفتم. بهتپيش استاد میالبته من بايد بيشتر »

 (. 5)م« بيشتر استفاده کنم افراد ديگه
های بعدی پروژه . برایهريزی برای انجام کار خيلی مهمکه برنامهياد گرفتم اينه هايی که يکی از درس»
زمان را بهتر مديريت کنم و  کنممی. سعی دمتری انجام ميکنم و کار را با برنامه دقيقريزی میبهتر برنامه حتماً

 (. 11)م« در طول پروژه، کار و تفکر را رها نکنم
يم کسب ی که الزمش داردانش از اول آوری کرد ورا جمعی که نيازش داريم برای کار بايد تمام اطالعات»
 (. 9م«)گيرممیتر اوايل جدی همون . کارهای بعدی را ازکنيم

 (. 2م«)گيرمتر بسازم و کار را بيشتر جدی میرا جذاب اونکنم در کارهای اين چنينی در آينده سعی می»
چون های خوب را از دست دادم ايده چندتا ازکردم. يادداشت می اومد راذهنم می هر چيزی که بهبايد »

 (. 18م«) فراموش کردم و همين باعث شد اونها را از دست دادم ثبت نکرده بودم واونا را  که
کنندگان اشاره کرد. توان به تک جنسيتی بودن مشارکت های اين پژوهش می از جمله محدوديت

های اخير اکثراً دختر هستند. شده در رشته علوم تربيتی به ويژه در سالالبته دانشجويان پذيرفته
محدوديت ديگر آن است که محقق خود استاد راهنمای دانشجويان نيز بوده است. هر چند تالش 

های ديگری شود در پژوهششد تأثيری روی نتايج پژوهش نداشته باشد ولی پيشنهاد می

طور محقق از استاد راهنمای پروژه دانشجويان متفاوت دانشجويان پسر نيز مطاله شوند و همين

شود دانشجويان در معرض انجام های اين پژوهش پيشنهاد می بر اساس يافتهباشد. همچنين 
ها بتوانند فرايند خالقيت را تجربه خالقانه قرار گيرند تا از طريق انجام اين نوع پروژه های پروژه

نگرانی از شکست و عدم  از قبيلکنند. البته الزم است استاد راهنما احساسات منفی دانشجويان 

عتماد به نفس ضعيف و احساس ناتوانی را شناسايی و مورد توجه قرار دهد و با تدابير موفقيت، ا

های الزم احساس امنيت و آرامش خاطر در دانشجويان ايجاد کند و با اقداماتی نظير استقبال از ايده

دانشجويان، هدايت مستمر و جديت در کار، توجه به اصول خالقيت )نظير تعليق قضاوت(، 

گری و واگذاری مسئوليت به دانشجويان به موقع و دقيق، و همچنين ايفای نقش تسهيلارزيابی 

های اين پژوهش دانشجويان به فرايند خالقيت را برای دانشجويان بهبود بخشند. بر اساس يافته
های های ارزشمندی نظير خودکارآمدی خالق، شجاعت خالق، دانش خالقيت و مهارتقابليت

های مفيدی از پروژه خودشان کسب کرده بودند که اهميت افته بودند و درستفکر خالق، دست ي
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گيری از مشورت ديگران را برايشان آشکارتر ساخت. بنابراين ريزی، جديت، کيفيت و بهرهبرنامه

های خالقانه شود با توجه به اين دستاوردهای ارزشمندی که يادگيری مبتنی بر پروژهپيشنهاد می

های يادگيری مرتبط با آن در برنامه درسی آموزش عالی يادگيری و فرصت-ياددهیدارد، اين روش 

 تر گرفته شود و گسترش يابد.جدی
 

ها از قبيل طراحی، باشد که همه فعاليتفعاليت پژوهشی میمقاله حاضر مستخرج از  سهم مشارکت نویسندگان:
 يسنده انجام شده است. ها، بحث و پيشنهادها توسط نوآوری و تحليل دادهاجرا، جمع

 .دارد می اعالم از همه دانشجويانی که در اين پژوهش همکاری کردندتشکر خود را  ده مراتبنويسن سپاسگزاری:

 تعارض منافعی وجود ندارد. ع کند که در اين مقاله هيچ نواذعان می نويسنده ضاد منافع:ت

 بوده است. حمايت مالی برخوردار نانجام اين پژوهش از  مالی: منابع
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