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 : مقدمه 

باار  از آفارین، خ خلا  و آفریادن در هساتی       251از اهمیت خالقیت همان بس که در قرآن کریم 

 .گفته شده است و هر پرتوی از هستی برگ زرین خل  و زای، جدید را در بطن خود به هماراه دارد 

رفتاار و عمال انساان در زنادگی و      خو قلام  خ اندیشهلذا خالقیت یک موهبت الهی است که در فکر . 

ایان موهبات الهای و قادرت     بسط خ تربیات و تمارین   جلوه پیدا می کند و اگر زمینه ی محیط کار 

را مغزی فراهم نگردد از یک نعمت فوق العاده مهم و کلیدی محروم مانده ایم به طوری که زیاان آن  

 . واهیم چشید در ابعاد و صور گوناگون در زندگی فردی و اجتماعی خ

به اعتقاد اکثریت قریب اتفاق صاحب نظاران و متفکاران حاوزه هاای م تلاف فرهنگای سیاسای خ        

آموزش و پرورش نق، بی بدیل در فرایند توسعه و بالنادگی   خاجتماعی خ و اقتصادی در دنیای جدید

در ه را بایاد  به عبارت دیگر خ راه درماان بسایاری از دردهاای جامعا    . کشورها وملت ها ایفا می کند 

آموزش و پرورش جستجو کرد خ همچنان که خالقیت و نوآوری در صنعت را بایاد در دوران کاودکی   

و نوجوانی جست و جو کرد لذا در پاسخ به ایان نادا گساترش خالقیات و ناوآوری در صانعت را در       

واناد  باا توجاه باه ایان کاه خالقیات مای ت       . جامعه آموزش و پرورش خ معلمان باید پی، گام شوند 

شکننده محدودیت ها خ برازنده ناتوانی ها خ شکافنده ناشناخته هاا خ یابناده ناا دانساتنی هاا باشاد و       

استفاده از خالقیت می توان مرز بین دانستن و توانستن را از میان برداشت و فاصله که با نظریه این 

طف به این مطلب کاه یکای از   بین قوای بالقوه و توانایی های بالفعل انسان را به حداقل رساند و با ع

عمده پس رفتگی دول م تلف خ میزان سرمایه گذاری و بهاره گیاری از نیروهاا خاالق اسات      دالیل 

وعالوه بر این ها خ با توجه به این که حل معضالت اجتماعی خ اقتصاادی خ سیاسای خ کشاور در گارو     

ان و والدین ما باید هماه  پس ضروری است که تمامی معلمان خ مدیر. وجود اندیشه های خالق است 

در تمام عرصه های علمی تربیتای خاوی، ناوآوری و روز آوری داشاته باشاد و هام زمیناه رشاد و         
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شکوفایی استعدادهای خالق دان، آموزان را فراهم آورند و هم چناان طرحای در اندازناد کاه رشاد      

  .استعدادهای خداداد بشر تامین گردد

 : توصیف وضعیت موجود و بیان مساله 

خ ساال  با شروع فصل پاائیز  .هستم               دخترانهدبستان  پنجم آموزگار کالس          اینجانب 

امسال به امید خدا سال تحصیلی را آغاز نمودم و امیدوار باودم بتاوانم   . تحصیلی جدید هم آغاز شد 

باا تقسایم شادن    .  و هم دان، آموزان را افزای، دهم خهم بار علمی خود خبا تغییر محیط کاری خود

با توجه به تجربه و تادریس چناد سااله    . واگذار شد  به من  پنجم کالس ها مسئولیت پر بار کالس 

اماا از هماان ابتادای ساال     . در این پایه شاید تکرار دوباره آن برایم خسته کننده و تکراری می بود 

دان، آماوزان و هام خاودم     تحصیلی تصمیم گرفتم امسال را با شیوه جدید شروع نمایم تا هم برای

 .تنوعی باشد و هم کوچکترین تغییر در روش خود و دان، آموزان بوجود آورده باشم 

با گذشت چندین هفته از شروع سال تحصیلی و همچنین با توجاه باه تعااریفی کاه از خالقیات در      

شااید  . ه کردمروحیه ی خالقانه را کمتر مشاهد  کتب گوناگون مطالعه کرده بودمخ در دان، آموزان 

با توجه باه ایان کاه     .به این دلیل باشد که تاکنون فرصتی برای آنها در این زمینه بوجود نیامده بود

ی هدف آموزش و پرورش در همه سطوح تحصیلی علی ال صوص در دوره ابتدایی ایجاد تواناایی هاا  

قیات اسات ودر   آفریننده در دان، آموزان است و هسته اصلی تحول در نظام آموزش و پارورش خال 

دنیای پر تغییر قرن بیست و یکم ایجاد خالقیات در دانا، آماوزان مهمتارین مسائولیت پرورشای       

پس وظیفه خود دانستم به عنوان معلمی که نق، کلیدی و اساسای در ایان   . آموزشگاه ها می باشد 

اساتعدادهای  زمان دارد خ محور کار خود را بر روی خالقیت دان، آموزان قرار بدهم چرا که پارورش  

علای  . فطری دان، آموزان از مسایل بسیار مهمی است که باید ماورد توجاه معلماین قارار بگیارد      

ال صوص دوران ابتدایی که تمام صفات اکتسابی و الگوها رفتااری در ایان زماان اخاذ مای شاود و       

مطلبای مای خوانادم کاه طای      . ش صیت واقعی کودک بر اساس همین مسائل شاکل مای پاذیرد    
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ت به عمل آمده خ مشاده شده که تمام مواهبی که در دوران کودکی کم و بی، در همه افاراد  تحقیقا

اهه خالق ابراز شده خ پس از مدتی دچاار کاساتی یاا رکاود     دوجود دارد و به صورت رفتارهای فی الب

گردیده است که باید گفت عامل اصلی اتالف یا به فراموش سارردن ایان مهاارت هاا خ مربیاان مای       

پس معلمی در زمان حاضر خ مهارتی است تغییر دهنده خ شکافنده خ توان ب ا، خ و درماانگر خ    باشند

وجاود  ایان  باا  .  دمسلماً از دنیای پر تغییر و پر شتاب جامعه جهانی عقب می مان دمعلم نتوان هراگر 

د در همان ابتدای سال فکر می کردم که اگر هر معلمی در هر ساال از تادریس خاود حاداقل بتوانا     

کوچکترین تغییر در روش خود و دان، آموزان بوجود آورد آنوقات آماوزش و پارورش ماا پیشارفت      

چشم هامره بهیر مسه ،م ه ههههه: نگرش معلمان عوض شود و به قاول معاروف     باید  پس .خواهد کرد

همین فکر و  نگرش مبنای پژوه، من قرار گرفت و مرا بر آن داشت به گوناه   .جو هد گرهیر سهد س

قالب های کلیشه ای را شکساته و روشاهایی در جهات پارورش خالقیات دانا،       مایم که ای عمل ن

 پس این مساله را برای خود اینطور عنوان نمودم که. آموزان در پی، بگیرم 

  بدهم؟را پرورش  مخالقیت دانش آموزان مچگونه می توان 

 : گردآوری اطالعات و شواهد 

وحیه خالقیت و نوآوری را در بین دانا، آماوزان پارورش     همزمان با این فکر خ که چگونه می توان ر

مدیر مدرساه ضامن اساتقبال از    . را با مدیر مدرسه در میان بگذارم داد تصمیم گرفتم ابتدا موضوع 

تاا در ساایه    خاولین فرصت موضاوع را در شاورای آموزگااران مطارح کناد       راین ایده قول داد که د

خوشحال شدم از این بابت  .اسبی برای این موضوع ارائه دهیم همفکری با یکدیگر بتوانیم راه حل من

کاه ناه تنهاا مادیران آنهاا       سات بار خواساته ا  بارها دیده ام که خالق ترین کارها در مدارسای   ازیر

انتظار فعالیات جدیاد داشاتند  و آمااده     نیز  ن آنها یمعلماز بلکه  هرا تشوی  نمودالقی فعالیتهای خ

 .جدید و بدیع می باشند  شنیدن و دریافت اندیشه ها
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نسایم  همین امر باعث شد که بعضی از معلمان پایه های دیگرنیز در این موضوع ساهیم شاوند و باا    

تازه ای محیط خشک مدرسه و کالس هایی را که معموالً با روش انتقال معلوماات باه صاورت یاک     

 .دطرفهخاز طری  معلم به دان، آموز اداره می شد با طراوت و  شاداب سازن

طی نشستی که با همکاران خود در مدرسه داشتیم تصمیم بر این شد کاه ابتادا عاواملی کاه ماانع      

طی صحبت ها و نتیجاه یاری    .دان، آموزان می گردد خ بررسی گردددر نوآوری و پیشرفت خالقیت 

از صحبت های آنها عوامل فردی و عوامل اجتماعی را از موانع خالقیت بر شمردند کاه هار کادام از    

 . این عوامل خود در برگیرنده عوامل دیگری می باشد 

بعضی از مادیران و معلماان آن مادارس نیاز     . معلمان مدارس دیگر داشتم طی صحبتی که با سایر 

همین موانع را به عنوان موانع خالقیت مطرح کردند که در این میان نق، عوامل اجتماعی را بسایار  

 .  ندمهم دانست

ن پایاه و  ما اما برای آن که یافتاه هاای   . ودی موانع خالقیت را روشن نمود موارد مطرح شده تا حد

اساس علمی و تحقیقاتی داشته باشد تصمیم گرفتم تاا در باین کتابهاا ومناابع علمای و تحقیقااتی       

طای جسات و   . بررسی نماایم   شکل علمی نتی مطالب را به  موجود در کتاب انه و سایت های اینتر

محققان معتقدند همه انسان ها در کاودکی  : تی به این مهم دست یافتم که جو در سایت های اینترن

بی توجهی به این توانایی و عدم تقویات   و اما نبود محیطی مناسب. از استعداد خالقیت برخوردارند 

مای تاوان از راه هاای    محیط مسااعد بارای ایجااد رفتارهاای خاالق را      . آن مانع ظهورش می شود 

. اصولی بنا کرد که باه رفتاار خاالق منجار مای شاود       د و باید آن را بر اساس گوناگون به وجود آور

پرورش تفکر و رفتار خالق می تواند نق، مثبت یا منفی  د وخانواده از عوامل مهمی است که در رش

در ماورد  در خانواده هایی که به کودک تا حدی اساتقالل داده مای شاود و همچناین      .داشته باشد 

. می پرسد تا حد امکان او را راهنمایی و تشاوی  باه یاافتن پاساخ مای کنناد        که کودکسئواالتی 

ن عقیده دارند که فقط از طری  رفتارشان اسات کاه مای    یته از والدساین د. خالقیت رشد می کند 
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اما خانواده ای که هرگز به کودک آزادی عمل نمی دهد . توانند احترام کودک را به خود جلب کنند 

در چنین خاانواده ای  . ر مورد کوچک ترین مسائل و کارها باید نظر والدین را بررسد به طوری که د. 

فدای والدین می شود و آن ها هستند که بارای کاودک برناماه ریازی مای      کودک عالقه و استعداد 

به کنجکاوی و سئواالت کودکانه اهمیت نمای دهناد از او مای خواهناد     . کنند و تصمیم می گیرند 

 ... زرگسال و عاقل باشد و مانند افراد ب

خااموش مای شاود و فرصاتی     در این خانواده نیروی تفکر و خالقیت کودکان در همان مراحل اولیه 

بنابراین خانواده مای تواناد هام محال باروز و آشاکار شادن و         .برای بروز و شکوفایی ن واهد داشت

تن و غفلات از باروز   پرورش استعدادها و خالقیات کودکاان باشاد و هام محلای بارای نادیاده گارف        

همچنین اگر به استناد نظر ژان پیاژه خ هدف اصلی آموزش و پرورش خ به ویاژه آفارین،    .استعدادها 

به انجام دادن کارهای نو و انسان های خالق بدانیم مدرسه نیز می تواند در خالقیات   خانسان ها توانا

ودکان به گونه ای رفتاار مای شاود    دان، آموزان نق، اساسی داشته باشد خ در برخی از مدارس با ک

آغاز راه خ از رشاد و نماو   آن ها رشد نمی کند خ بلکه در همان  که نه تنها خالقیت و نیروی سازندگی

همه کودکان تا قبل از ورود به مدرساه دارای نیاروی ت لیال    : ارنست دیمنه می گوید . باز می ماند 

از جهان هستی خ  خالق اید که این حس زیبا و فهماما دیری نمی پ. قوی و تفکر زنده از واقعیت اند 

 . در هیاهوی آموزش رسمی مدرسه رنگ می بازد 

 : تجزیه و تحلیل اطالعات 

برای آن که مجموع اطالعات جمع آوری شده را مورد تجزیاه و تحلیال قاراردهم خ تصامیم گارفتم      

را باا دو  . ن دست یافته باودم  موانع و عللی را که طی نشست با همکاران و بررسی منابع و کتب به آ

نفر از اساتید تعلیم و تربیت در میان بگذارم خ تا  در سایه همفکری با آنها اطالعات بیشاتری کساب   

 . نمایم 
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خالقیت و نوآوری دان، نتایج حاصله از تجزیه و تحلیل اطالعات که طی مصاحبه با اساتید در مورد 

 : آموزان بدست آوردم به قرار ذیل است 

مای توانناد     امل گوناگونی وجود دارد که در تمام مراحل زندگی خ از بدو تولد کودک تا بزرگسالیعو

برخی از این عوامل جنباه ی فیزیولاوژیکی   . رو به رو سازند به اشکال م تلف خالقیت فرد را با مانع 

فکار او را  دارند و مستقیماً بر کن، های عمومی ذهن فرد تاثیر منفی مای گذارناد و فرایناد رشاد ت    

و روانای کاه البتاه    د نظیر اختالالت ارثی و یاا ضاایعات جسامانی    نمتوقف و یا دچار اختالل می کن

اما عوامل دیگری نیز وجود دارد که مستقیم یاا غیار مساتقیم    . شامل درصد کمی از افراد می شود 

دساته از  ایان  . سبب تضعیف یاا ت ریاب آن مای شاود     و خالقیت فرد را تحت تاثیر قرار می دهند 

 أبرخای از ایان مواناع منشا    . عوامل را می توان تحت عنوان موانع محیطی خالقیت نام گذاری کرد 

یعنی در جریان تعامل کودک با والدین و محیط خانه پدید می آیند تعدادی دیگار  . خانوادگی دارند 

مربای و  یاا  از این موانع برخاسته از محیط تحصیلی فارد مای باشاند و در طای تعامال او باا معلام        

اماا  . همچنین سایر هم ساالن خود در محیط های آموزشی بر خالقیت وی تاثیر م رب می گذارناد  

موانع محیطی خالقیت از همه مهم تار اسات و مای تواناد نقا، بسازایی در پارورش         این دستهاز 

ه و طی تجزیه و تحلیل اطالعات بدست آمده موانع خالقیت در محیط خاانواد . خالقیت داشته باشد 

 . محیط مدرسه را به صورت نمودار زیر می توان خالصه کرد 

             تاکید بر جنسیت          تاکید والدین بر هوش دو حافظه کودک                    بیهوده شمردن تخیالت کودک                        

 ان کودک                                               محدود کردن کنجکاوی کودکان رقابت می ایجاد                                        

                                کودک          درونیعدم شناسایی عالیق                                                                                                                                        

 

                                                               

 قرار دادن قوانین خشک در منزل                        عدم وجود حس شوخ طبعی در محیط منزل                                                   

  عدم آشنایی والدین با خالقیت                                     تحمیل نقش بزرگساالن به کودک                                                                                

 کودک رفتارانتقال مکرر از      

موانع خالقیت 

در محیط 

 خانواده



برای خرید فایل ورد قابل . فایل برای مشاهده است ین ا

 .ویرایش به سایت مراجعه کنید 

 9 

 موانع خالقیت در محیط خانواده  1نمودار شماره 

 فقدان امکانات                                                   بیهوده شمردن تخیالت کودک                                        عدم توجه به         

 دانش آموز اهداف و محتوای کتاب های درسی                                نحوی ه نگرش  تفاوتهای فردی 

 روش تدریس سنتی و معلم محور                                                                                                                                  

 

                                                               

 

 رش ایده های جدید                                                     تاکید زیاد بر نمره دانش آموز عدم پذی                                        

 تمسخر به خاطر ایده یا نظر اشتباه                                         مقررات خشک و انضباطی                                                    

 ارائه ی تکالیف درسی زیاد به دانش آموزان                                      اهمیت ندادن به توانایی حل مساله                                           

 

 مدرسه موانع خالقیت در محیط  2نمودار شماره 

 

تقویات ایان    به نق، اساسی عوامل محیطی در رشد و پرورش خالقیت حال می بایست باه با توجه 

. قارار داد  ( یعنی خانواده و مدرساه  ) عامل پرداخت و برنامه های خود را پیرامون دو عامل محیطی 

به همین منظور برای پی، بینی برنامه های الزم در جهت رشد و پرورش خالقیت دان، آماوزان باا   

اساس چناد مش صاه   که ارزش هر ایده بر خخ طراحی نموده  ریزهمفکری ایده هایی را در قالب طرح 

» و « قابلیات اجارا   « » اقتصادی و مقرون باه صارفه باودن    » مش صاتی همچون . تعیین می شود 

از جمله مش صاتی باود کاه مای    « زمان مورد نیاز » و « نو بودن » « قانونی بودن « » عملی بودن 

ایده ارزشمند  مش ص کند که پس از محاسبه کلی 5تا  1توانست ارزش هر ایده را بر اساس نمرات 

ن طارح بودناد باه طاور     یا که متقاضی اجرای ا انیالزم به ذکر است که همکار. مش ص می گردید 

جداگانه این ایده ها را بررسی نموده و بر اساس امکانات و توانایی خود به برنامه ریزی در جهت ایاده  

 . ارزشمند خود می پرداختند 

موانع خالقیت 

در محیط 

 مدرسه  
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زمان مورد  ایده ها

 نیاز

عملی 

 بودن

ه مقرون ب

 صرفه بودن

قانونی 

 بودن

نو 

 بودن

 3 0 1 0 1 به جای تدریس درس به پرورش خالقیت بپردازیم  -1

روش های پرورش خالقیتت را در قالتم ملالتم     -2

 درسی استفاده کنیم 

1 4 4 5 5 

در جلسه والدین را دعتوت کنتیم و بترای رشتد      -3

 خالقیت دانش آموزان برنامه ریزی کنیم 

3 5 4 5 5 

ه آموزش خانواده مدرسه به آموزش و پرورش جلس-4

 خالقیت اختصاص دهم 

4 5 5 5 3 

در زمینه خالقیت دعوت کنیم که از یک متخصص -5

 طرح های ما را بررسی و زیر نظر بگیرد 

3 4 3 5 4 

بتتا کمتتک نماینتتدگان والتتدین و همکتتاری یتتک  -6

متخصص خالقیت انجمن پرورش خالقیت مدرسته را  

 راه اندازی کنیم 

2 3 3 2 5 

  0= کامالً نامتناسم                       5= کامالً متناسم 

 : با توجه به مطالب بیان شده می توان به روشهای ذیل عمل کرد 

 : در زمینه خانواده 

باال بردن سطح آگاهی والادین در جهات رشاد و پارورش خالقیات فرزندانشاان از طریا          -0

 آموزش 

 به عقاید و نظریه و ساخته های دان، آموزان  پذیرش ت یالت کودک و احترام -2

 تامین آزادی مناسب و استقالل روانی و فردی کودک و پرهیز از قوانین خشک در منزل  -3

 پرهیز از انتقاد مکرر از رفتار های کودک  -4



برای خرید فایل ورد قابل . فایل برای مشاهده است ین ا

 .ویرایش به سایت مراجعه کنید 

 11 

 شناسایی عالی  درونی کودک  -5

 ایجاد جو احترام آمیز در خانواده و پرهیز از مقایسه کودکان با یکدیگر  -1

 وی  فعالیت های خالق در خانواده و الگو بودن خانواده در زمینه خالقیت تش -7

 در زمینه مدرسه روش های تدریس فعال چون 

 استفاده از حل مساله و پرس، و پاسخ در تدریس  -0

 آشنا شدن معلم با مفاهیم خالقیت و راهکارهای پرورش و تقویت آن در دان، آموزان  -2

 انجام فعالیت های خالق دان، آموزان  بوجود آوردن امکانات الزم برای -3

 توجه به تفاوت های فردی دان، آموزان  -4

 ارائه تکالیف درسی متنوع جهت پرورش قوه ت یل و خالقیت دان، آموزان  -5

 عالقه مند کردن دان، آموزان به مطالعه  -1

 عدم تاکید زیاد بر نمره و ارزشیابی  -7

 قرار ندادن قوانین خشک و افراطی در محیط مدرسه  -1

 تشوی  و توجه به نکات مثبت دان، آموزان  -9

 توجه به سئواالت عجیب و غریب دان، آموزان  -01

 ی و اجرای آنتارائه راه حل موق

با تجزیه و تحلیل اطالعات بدست آمده از منابع تحقیقاتی و اساتید تا حدودی زیادی موانع خالقیات  

حال می بایست با توجه . ن مش ص شد و عوامل موثر در پرورش خالقیت دان، آموزان و راه های آ

ابم بتوانم به هدف مورد نظر دسات یا  طری  به نتایج بدست آمده راه حلی را ارائه می نمودم تا از این 

ادل نظر با همکاران تصمیم گرفتیم برنامه ای تهیه نماییم که دانا،  بنابراین از طری  همفکری و تب

 .آموزان را به خواسته های مورد نظر برساند

 :گامهای که در این جهت برداشته شد عبارتند از
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 خانواده و اولیا ء: گام اول 

ت یال و ظهاور خالقیات    بر اساس نتایج بدست آمده خانواده مهمترین نق، را در کنترل و هادایت  

کنجکاوی و کشف محیط به کودکان بدهاد   خسوال کردناگر خانواده فرصت های الزم را برای . دارد 

 معلام  .به همین دلیل اولاین گاام را در ایان جهات برداشاتیم     . شود  می ت فراهمزمینه رشد خالقی

هر پایه والدین دان، آموزان خود را دعوت کرده و برنامه های که بارای رشاد خالقیات     عالقمند در

به مرحله اجرا بگذارد را به اطالع آنها رسانده همچنین دو ماورد از کالساهای    الزم بوددان، آموزان 

نواده مدرسه را به آموزش و پرورش خالقیت کودکان و دان، آموزان پرداخته و اطالعاات  آموزش خا

در آن جلسات آزمونی تهیاه کاردیم   .الزم توسط مدرسین آموزش خانواده به اطالع اولیا ء رسانده شد

خالقیات  که به آنها کمک می کرد تا بدانند محیط منزل فرزندانشان تا چه حاد از انگیازه درونای و    

پاسخ تمام ساواالت باه صاورت    . به سواالت پاسخ می داد  که هر اولیاء. داشان حمایت می کند فرزن

پس از پایان آزمون پاس ی سواالت را برای اولیا نوشتم که این نشان دهناده  .  درست و نادرست بود

محایط اولیاا از    ئناا ممط. .ه باشاد اگر پاسخ های اولیا ء  با پاسخ هاای ماا مطابقات داشات    . این بود 

و پاسخ های که متفاوت بود نشان دهنده زمینه های برای تالش . خالقیت کودکان حمایت می کرد 

 .در جهت بهبود محیط می باشد

 .فرزندمان در منزل باید آرام باشد -0

 .که خالق باشد مکنی میفرزندمان را تشوی   -2

 .ان دالیل قوانینی را که در منزل وجود دارد می داندمفرزند -3

 ..ان برای انجام دادن کار خوب تحت فشار زیادی استمفرزند -4

        .در کارها آزادی عمل دارد -5

 مدرسه : گام دوم 
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ارائاه دادیام و باه اجارا در      بعضای از همکااران   در سطح مدرسه نیز برنامه های ذیل را با همفکری 

 : آوردیم 

 :  اجرای طرح زنگ خالقیت -1

ر کنار سایر دروس به خالقیات اختصااص داده مای شاود تاا      زنگ خالقیت ساعت خاصی است که د

و ناوآوری فضاای مناسابی بارای حفاد و اداماه       ضمن توجه اولیای کودکان به مساله مهم خالقیت 

 . خالقیت کودکان پدید آورد 

ناگ  زبارای برگازاری    حالتاین زنگ بستری برای تحق  و شکوفایی خالقیت کودکان بود و بهترین 

باود موضاوعات قابال    .. ن در طبیعت و یا محیط های اجتماعی خ حیاط مدرسه و خالقیت خ اجرای آ

اگر این کالس در فضای خارج از کاالس تشاکیل مای شاد دانا،      . طرح در آن خ تنوع زیادی دارند 

) آموزان را گروه بندی نموده و از آن ها درخواست می کردیم که کارهای متفاوتی انجام دهند ماثالً  

 ... ( کوچک بسازند و یک شهر یا پارک 

حیاط مدرساه و کالساها   . در صورتی که امکان بردن بچه ها به فضایی خارج از کالس وجود نداشت 

نموناه کارهاایی کاه در ساطح     . پذیرای اجرای بسیاری از طرح های ابتکاری و خالق شاگردان باود  

 : مدرسه قابل اجرا بود به شرح ذیل بود 

خ تهیاه نقاشای طناز آمیاز گروهای خ تکمیال       ( ری پازل ابتکا) ابداع یک جورچین  -

 تصاویر نیمه تمام 

 تهیه یک بازی فکری تازه خ تهیه تابلوهای نقاشی بزرگ روی زمین  -

 ... اهه خ ساخت وسایل و بدایجاد مزرعه ای روی آب خ اجرای نمای، نامه های فی ال -

امرو خ لیاوان  استفاده از اشیای دور ری تنی از قبیل ظرف خالی مایع ظرفشویی خ ش -

 ... یکبار مصرف خ شیشه نوشابه و 

  :آمیختن عمیق درس ها با هنر  -2



برای خرید فایل ورد قابل . فایل برای مشاهده است ین ا

 .ویرایش به سایت مراجعه کنید 

 14 

ایفاای نقا، و   . همانطور که می دانیم در درس هایی مانند ریاضی خ تاریخ خ فارسی و ماوارد مشاابه   

اجرای نمای، نامه ای مباحث درسی نتایج سودمندی دارد و یادگیری را عمی  تر مای کناد و ایان    

د که برای رشد و پرورش قوه خالقیت دان، آموزان به اجرا در آوردیم همچنین باا نقاشای   طرحی بو

و نقاد و  و سایر کارهای هنری در جریان حل مساله چون نمای، عروسکی خ یافتن تصااویر مناساب   

اظهار نظر در مورد یک نمایشنامه و اجرای پانتومیم و اجرای این قبیال کارهاا باا گشاودن درهاای      

 . الت بر روی کودکان اعتماد به نفس و خالقیت آنان را افزای، دادیم جهان ت ی

 : طرح بازیافت مواد  -3

در این طرح دان، آموزان به جمع آوری وسایل و مواد دور ری تنی و غیر قابل استفاده می کردند و 

فی در منزل خ باا  آنها را در جعبه ای قرار می دادند و در ساعات هنر و یا خالقیت و یا به عنوان تکالی

 . ت یل خود آنها را تبدیل به مواردی جذاب و ابتکاری تبدیل   می کردند 

 

 

 : طرح آموزش هنر -4

به رغم این واقعیت که یکی از وظایف سرپرستی معلمان مدرسه در دوره ابتدایی شاناخت و پارورش   

و گستردگی برنامه های  ی م تلف دان، آموزان است خ این امر تا به حال خ به دلیل حجماستعدادها

آموزشی و کمبود توجه به دروس هنری به خصوص نقاشی خ مورد غفلت قرار می گرفت در حالی که 

نقاشی از دروسی است که   می تواند به ابراز احساسات و عواطف نهفتاه ی دانا، آماوزان و آشاکار     

یی خ احسااس آراما، و   کردن کمبودها و انتظارات آن بینجامد و به رشد قوه ت یل خ شاناخت زیباا  

وص نقاشای  صا این دبستان توجه به خط و نقاشی خ ب . نشاط ناشی از انجام یک کار خالق بینجامد 

کاالس باه   آزاد را در جهت کمک به استعدادهای دان، آموزان خ به عنوان وسایله ای بارای تبادیل    

 . محیطی با نشاط و فرصتی برای انجام فعالیت های خالق مورد توجه قرار داد 
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  :انجمن صلح و دوستی  -5

زیارا  . به اجرا در آوردیم انجمان صالح و دوساتی باود     یکی دیگر از برنامه هایی که برای این منظور 

برای برخورداری از دنیایی مبتنی بر صلح و تفاهم  الزم است افکار و اندیشاه هاای صالح طلباناه در     

مای تواناد پار از مهرباانی خ      ورد دنیایی کاه ایجاد تصور در کودکان در م. ذهن انسان ها بارور گردد 

ایان صالح دارای جنباه هاای      .فاراهم مای گاردد   سایه ی آموزشای  تفاهم و دوستی باشد خ تنها در 

صلح با خود خ صلح با دیگاران خ صالح باا طبیعات و همچناین هادایت روانای        : م تلفی است است 

معلم با شاگردان و اولیااء و شاناخت    کودکان و ایجاد امنیت در آنان جز در سایه ی تفاهم و نزدیکی

 .انتظارات متقابل خانه و مدرسه میسر نیست 

این مدرسه از طری  تشکیل گروه های صلح و دوستی در مدرسه با شرکت مادیر خ معلماان و اولیااء    

 .قدمی به سوی تفاهم و همبستگی بین گروه های ذی نفع در مدرسه برداشته است 

 : د محیطی با نشاط برای یادگیری احیای فضای سبز و ایجا -1 

پرورش در دامان سبز آن به تلطیف روحیه ی کودکان کماک  و با توجه به این که زندگی در طبیعت 

خ احساسی مطلوب در ماورد  طر خل  زیبایی های طبیعت امی کند و آگاهی از عظمت پروردگار به خ

ا همکااری مادیر مدرساه و همکااران و     زندگی و بالطبع کار و فعالیت در آنان به وجود می آورد خ با 

مشارکت والدین دان، آموزان خ بودجه ای را برای احداث فضای سبز خ خرید گال و نهاال و احیاای    

همچنین خ با استفاده از رنگ های زنده و شااد ب ا، موسایقی    .  یمفضای سبز مدرسه ت صیص داد

دادن فعالیات هاای ورزشای خ     مورد عالقه کودکان در ساعات ورزش خ هنر و زناگ تفاریح و ترتیاب   

هنری و مسابقات م تلف خ فرصت هایی برای شادی کودکان و ابراز استعدادها و خالقیت آنان فراهم 

 .  کردیم
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 معلم : گام سوم 

معلم در کالس درس به عنوان الگو می تواند بر روی خالقیت دانا، آماوزان تااثیر بسازایی داشاته      

هایی برای خود در نظار  برنامه  برای رسیدن به هدف مورد نظرمدرسه  معلمان مجریباشد از این رو 

 : قرار دادم به شرح ذیل بود برنامه هایی که اینجانب محور کار خود .  ندگرفت

اولین کار باال بردن سطح آگاهی خاود از طریا  مطالعاه کتاب م تلاف در زمیناه رشاد و         -0

 پرورش خالقیت 

 آموزش موارد زیر قابل توجه بود آموزش خالقیت در روند تدریس خود که در این -2

آموزش برخوردی پژوهشگرانه باا   –بازدید علمی  –یافتن مساله  –آموزی  استقالل -

افازای، پویاایی در    –طرح سئوال خالقانه از هر درس  –پرهیز از رقابت  –مسائل 

طرح –بازی های فکری حسی بدنی و منطقی  –روابط اجتماعی بین دان، آموزان 

 ز هر درسدرس خالقانه ا

و بحاث و  استفاده از روش های فعال در امر تدریس چون طارح سائوال خ پرسا، و پاساخ      -3

 ( نمونه سناریو تدریس خالق)و بارش مغزیگفتگو و همیاری و روش تحقی  و نگارش 

 ایجاد فضای خنده و بازی در جریان تدریس و توجه به نکات مثبت دان، آموزان  -4

 آمی تن آموزش با تحرکات بدنی  -5

 ذیرش ت یالت کودکان پ -1

پااداش  ) توجه به سئواالت عجیب و غریب دان، آموزان و همچنین تشوی  دان، آماوزان    -7

 ( دادن به خالقیت 

آموزش های خالق به شاگردان خ مانند باارش  :آموزش فن آوری ها و روش های حل مساله  -1

شاکالت  برای پذیرش مساائل مهام و حال م   مغزی خ روش های حل مساله و ایجاد آمادگی 

 ... توسط دان، آموزان و 
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اختصاص ساعتی به نام ساعت خالقیت خ و ساختن وسیله که گااهی وسایله   : زنگ خالقیت  -9

دادم و از آن هاا  مای خواساتم باه صاورت گروهای تغییاری در آن         یای به بچه ها ارائه م

سات  بوجود آورند و چیز جدید بسازند و گاهی هم آن ها را آزاد می گذاشتم تاا هار چاه دو   

 . دارند بسازند 

 برپایی نمایشگاهی از دست ساخته های دان، آموزان  -01

در گوشه ت ته سیاه تابلو کاوچکی را باه ایان کاار اختصااص      : ایجاد تابلو پیام های سازنده -00

داده هر هفته پیامهای م تلفی در آن نوشته مای شاد و در آخار هفتاه از دانا، آماوزان مای        

رابطه با آن پیام بگویناد همچناین از دانا، آماوزان مای خواساتم       خواستم که نظر خود را در 

خ تلویزیون یا سائوال  خبرهای علمی خ فرهنگی خ ورزشی را از طری  برنامه های علمی خ فرهنگی 

کردن از اطرافیان خود دنبال کنند و هر روز قبل از شروع درس مهمترین خبر روز قبل را اعالم 

با عالقاه باه چیزهاای مهام مای پرداختناد تاا از کااروان         آموزان این کار نه تنها دان،  خباکنند

 . مهم می پرداختند  هایخبرهای جدید عقب نمانند بلکه دان، آموزان خود به پیگیری خبر

هادف عماده تمریناات    : اجرای برنامه ها و تمریناتی جهت پرورش خالقیت دان، آماوزان   -02

ر دان، آماوزان باود کاه هار کادام از ایان       خالقیت خ پرورش مهارت های م تلف تفکر خالق د

 . مهارت ها به نوعی در تحق  خالقیت آن ها نق، دارند 

می بایاد چیازی را خلا     این تمرینات دان، آموزان را در موقعیتی قرار می دادند که در آن ها  

 دارد و همچنین این تمرینات فاقاد راه  یحدودمکند و دان، آموز در انجام آن ها آزادی عمل نا

بر این اساس می توانستند تفکر دان، آماوزان را  . حل و پاسخ های از پی، تعیین شده هستند 

با توجه باه برناماه    خاو  راه پاسخ های متعددی را ایجاد کند که این تمرینات فعال کنند تا خود 

روش که از طری   .قابل استفاده بود داشتمدرسی خود و زمان و شرایط و امکاناتی که در اختیار 

 : های زیر قابل اجرا بود 
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 در ساعت کالس های ویژه خالقیت  -0

 اختصاص ب شی از زمان کالس به انجام تمرینات  -2

 ادغام برخی از درس ها با تمرینات متناسب با آن درس  -3

 انجام تمرینات در منزل  -4

 اجرای راه حل جدید و نظارت بر آن  

 :تغییر و بهبود شرایط به اجرا گذاشتم  راه حل های انت ابی و پیشنهادی را به منظور ایجاد

برگزاری جلساتی با اولیاء و همچناین کالساهای آماوزش خاانواده در طاول ساال        -

 تحصیلی با عنوان خالقیت 

استفاده از تمرینات خالقیت در ساعات درسی به ویژه دروس ب وانیم و بنویسایم و   -

 ریاضی 

وحیاه اعتمااد باه نفاس و     باال بردن ربه کارگیری شیوه های م تلف تشوی  جهت  -

 خودباوری در دان، آموزان

اختصاصی قسمتی از باغچه گوشه حیاط بارای هار کاالس جهات کاشاتن گال و        -

 بوجود آوردن فضای سبز 

 بر پایی نمایشگاهی از کارهای خالق دان، آموزان  -

 برگزاری جلسات گردهمایی دوستانه توسط گروه های دان، آموزان در زنگ دایره  -

در کتاب اناه  بیشتر دان، آموزان به خوانادن کتااب و عضاو شادن      تشوی  هر چه -

 کالسی 

 دایرهانجام بازی های گروهی در ساعت زنگ   -

شور و شعف و عالقه دان، آموزان را مشااهده کاردم و   ( اجرای آزمایشی ) وقتی در پایان هفته اول 

پایان سال تحصیلی اداماه   پیشرفت آنها را در یادگیری دروس سنجیدم خ مصمم شدم این برنامه را تا
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تعیین شده برای هفته ی دان، آموزان برنامه ریزی مای نماودم و   دهم در نتیجه با یک برنامه ریزی 

 . برنامه هایی را برای این منظور آماده می کردم که در طول سال تحصیلی قابل اجرا بود 

بوجود نیایاد  گاهی اوقات برای این که در امر تدریس خ تنوع ایجاد گردد و خستگی  -

خ به تقاضای خود دان، آموزان از آن تمرینات برای یادگیری بیشتر و جذابیت کاار  

 . استفاده می نمودم 

گاهی اوقات نیز از آن تمرینات به صاورت طرحای و باه عناوان تکلیاف باه دانا،         -

 . آموزان داده تا خود به مرحله اجرا در بیاورند 

با حضور و نظاارت بار    را  و حال دیگری پیدا کرد که این امربا انجام این کارها کالس و مدرسه شور 

انواده هاا نیاز اعاالم مای     خا  گروههای دان، آموزی در ساعت زنگ خالقیت متوجه می شدم و اکثر

 . داشتند که فرزندانشان در خانه نیز از شور و هیجان خاصی برای انجام تکالیف دارد 

تیار دان، آموزان بوجود آورد کاه باعاث شاد کاه در     خ این طرح تغییر اساسی در اخبا گذشت زمان 

 . بارور کردن استعدادهای خالق دان، آموزان نق، اساسی داشته باشد 

 :  2وری اطالعات شواهد آگرد

گر چه از رفتارها و اظهار نظرهای دان، آموزان و همکاران پیدا باود کاه تغییار و تحاولی در رفتاار      

ی این که دقیقاً مش ص شود که روشهای به کار رفته شده موثر برا. دان، آموزان بوجود آمده است 

در . یا نه تصمیم گرفتم درباره آنچه انجام داده ام اطالعات عینی و موث  جمع آوری کانم  بوده است 

از آن . یک جلسه مشترک با معلمان راه هایی را برای مطرح شدن از نتایج کار پای، بینای کاردیم    

 : جمله 

 ان و معلمان در مورد رفتار دان، آموزان و مقایسه رفتار آنها نسبت به قبل اظهار نظر همکار -0

 ، آموزان بعد از اجرای طرح خالقیت در مدرسه مقایسه پیشرفت تحصیلی دان -2

 ... نظر خواهی کتبی و حضوری از والدین و اظهار نظر در مورد رفتار فرزندانشان در منزل و  -3
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 وزان و سنجیدن وضعیت قبلی دان، آموزان نظر خواهی کتبی و شفاهی از دان، آم -4

 

 

 فرم نظر سنجی از همکاران و معلمان در مورد وضعیت رفتاری دانش آموزان

 خوب       متوسط       ضعیف  رفتار دانش آموزان کالستان نسبت به قبل چگونه است -1

آیا برنامه های مورد نظر بر پیشرفت درسی دانش آموزان تاثیر داشته  -2

 ؟  است

 خوب       متوسط       ضعیف

 خوب       متوسط       ضعیف وضعیت کلی مدرسه را چگونه می بینید ؟  -3

برنامه ها و اقدامات انجام شده چه تاثیری بتر رفتتار دانتش آمتوزان      -4

 داشته است ؟

 خوب       متوسط       ضعیف

 :ان فرم نظر سنجی از اولیاء در مورد وضعیت رفتاری فرزندانش

 خوب       متوسط       ضعیف  رفتار فرزندتان نسبت به قبل چگونه است  -1

 خوب       متوسط       ضعیف برنامه ها چه تاثیری بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان داشته است ؟ -2

اولیاا از وضاعیت   % 11معلماان و  %  11شواهد جمع آوری شده در این مرحلاه نشاان مای داد کاه      

دان، آموزان رضایت داشتند و  اجرای این طرح در امر پیشرفت دان، آموزان نق، بسازایی  رفتاری 

 . داشته است 

 :  ارزشیابی  تاثیر راه حل جدید و تعیین اعتبار آن

ن دبساتان قارار   یا ا و مدیراجرای این برنامه مورد توجه اولیاء و دان، آموزان و همچنین آموزگاران 

و بارای هماه دانا،     ها  تار فراگیرشدن این برنامه در سطح همه پایهگرفت به طوری که آنان خواس

 . آموزان حتی در سالهای آتی شدند 

همچنین این برنامه شادی و نشاط را برای دان، آموزان فاراهم آورد باه طاوری کاه مادیر مدرساه       

 . ه است تحصیلی دان، آموزان داشتمعتقد بود بسیاری از این فعالیت ها تاثیر مثبتی بر پیشرفت 
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...  والدین نیز انجاام دادن ایان فعالیات هاا را باعاث خوشارفتاری خ احسااس مسائولیت پاذیری  و          

 . فرزندان خود می دانستند 

همچنین پس از آموزش الزم اولیاء در کالسهای آموزش خانواده که در زمینه خالقیت باود  ارزیاابی   

 : کار می گرفتند به شرح ذیل بود  دران و مادران برای فرزندان خود بهروشهایی که این پ

 : روش هایی که پدران و مادران به کار بردند 

  .من برای عقاید فرزند خود احترام قائل هستم و او را تشوی  به بیان آنها می کنم -

ا دیدن و حتی وقت خاود  من احساس می کنم یک کودک باید برای فکر کردن خ ی -

 . را به بطالت گذراندن فرصت داشته باشد 

 .من اجازه می  دهم فرزندم بسیاری از تصمیم ها را خودش بگیرد  -

 . من فرزندم را تشوی  می کنم کنجکاو باشد و درباره چیزها کاوش و سئوال کند 

اطمینان حاصل می کنم که فرزندم می داند آنچه او آزمای، نموده یاا انجاام مای     -

 . دهد مورد تایید من است 

 : عبارت بود از رای آموختن کاری به فرزندانشان انجام می دادندآنچه این پدران و مادران ب

 کودک را تشوی  می کردند  -

 عکس العمل آنها نسبت به کودک خ رفتاری برای باال بردن روحیه ی او بود  -

 به نظر می رسد از آن موقعیت لذت می بردند  -

 از بودن با کودک خود خوشحال بودند  -

 حامی و مشوق کودک بودند  -

 را تحسین می کردند کودک  -

 قادر به برقراری روابط خوب کاری با کودک بودند  -

 کودک را تشوی  می کردند تا خود تصمیم بگیرد و مستقل عمل کند  -
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گرچه به کار گیری این برنامه نشان دهنده این بود که این برنامه نق، اساسی در پارورش خالقیات   

تجزیاه و تحلیال   )ایده های مطرح شده در براساسولی ارزیابی کلی برنامهخ.دان، آموزان داشته است

 :به شرح ذیل است( 03اطالعات ص

( 2اجارای ایاده  )در . روس در راس کار مای باشاد  به مرحله اجرا در نیامد چرا که تدریس د( 0ایده )

 با موفقیت انجام شد و توانستمخروشهای پرورش خالقیت را در قالاب مطالاب درسای اساتفاده    % 11

رساید و در ایان زمیناه اطاالع رساانی الزم باه        با موفقیت کامل باه انجاام  % 91یز ن( 4و3ایده.)کنم

 .نیز به دلیل مشکالت به مرحله اجرا در نیامد(1و5ایده.)خانواده ها انجام شد

 :همچنین در اجرای این برنامه با مشکالتی مواجه بودم که

 .اجرای همه برنامه ها و بازی ها در کالس درس امکان پذیر نبود .0

رخی از خانواده ها با انجام چنین تمریناتی در منزل مواف  نبودناد و آن را ماانع پیشارفت    ب .2

 .درس فرزندان خود می دانستند

برای معلام وقات گیار    ...( پازل ختصویر و)تدارک خیلی از وسایل و طراحی خیلی از تمرینات .3

 .بود

ای بعضای از آنهاا قابال    بار . برخی ازاولیا نظر مساعدی برای انجام کارهای خالقانه نداشاتند  .4

 .درک نبود که انجام چنین تمریناتی باعث پرورش استعدادهای درونی آنها می شود

به دلیل نداشتن ساعتی ویژه خالقیت در برنامه کالسیخمجبور بودم گااهی از سااعات درس    .5

 . هنر و یا ورزش دان، آموزان استفاده کنم

س ت باشد و یا وقات الزم بارای انجاام آن را     شاید انجام چنین برنامه هایی برای سایر معلمین

نداشته باشند ولی با به کار گیری تلفیقی از شیوه های متنوعخدر تمام دروس می توان ایان کاار   

 .را انجام داد و مشکل را برطرف نمود
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 :ج مطلوب دست یافتمبه هر حال در اجرای این برنامه ها و ایده ها به نتای

 و جلسات آموزش خانوادهاطالع رسانی خانواده ها  .0

 داشتن برنامه های متنوع و گوناگون در تدریس .2

بارور کردن استعدادهای درونی دان، آموزان با شارکت در فعالیات هاای گروهای و انجاام       .3

 کارهای خالقانه

 پیشرفت درسی دان، آموزان در دروس م تلف .4

ی توانند در پارورش خالقیات   به کارگیری این روش ها نشان دهنده این امر بود که والدین و معلم م

را در اختیار دان، آماوزان قارار    دان، آموزان نق، داشته باشند خولی باید فرصت ها و  شرایط الزم

 .داد

 : نتایج 

 . افزایش یافت ( خالقیت ) سلح آگاهی والدین در زمینه یکی از موهبت های الهی  -1

 . رک کردند دانش آموزان فعالیت های عملی را بهتر پسندیده و د -2

 .شکوفا و تقویت گردیداحساس مسئولیت و خودباوری در آنها اعتماد به نفس و   -3

والدین با چگونگی انجام این فعالیت ها و اهداف آنها آشتنا شتده و بهتترین راهنمتا و      -4

 . کمک برای فرزندان خود گردیدند 

 عدم تاکید اولیاء بر نمره دانش آموزان  -5

 : نتیجه گیری 

ایجاد خواهد شاد   به فعالیت های خالقانه بیشتر توجه شود تحولی در کارها و کالس های درس  اگر

.  کناد ل نماوده و دریچاه ای باه ساوی ناشاناخته هاا بااز        سهیکه می تواند آموزش و یادگیری را ت

و روشهای م تلف تدریس بیشاتر آشانا شاوند و شایوه هاای سانتی را کناار        همکاران باید با اصول 
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حال که شعار دان، آموز محوری را اساس کار خود قرار داده ایم باید ذهن و عمال دانا،   .  بگذارند

به کار گرفته و آن ها را تقویت نماییم زیارا محایط هاا و فضااهای بای روح و کسال        آموزان را تواماً

معلمان می توانناد بادون صارف    . کننده و یکنواخت کالس خ مانع رشد و خالقیت کودکان می شود 

 نه های زیاد مجموعه ای از مطالب و مواد آموزشی را فراهم نمایند که در خالقیت دان، آماوزان هزی

کاه   خکودکان زمانی از مواد آموزشی به شکل بدیع و خالقاناه اساتفاده مای کنناد     .تاثیر داشته باشد

بارای   .رتیب دادن به آنها نقا، فعاال داشاته باشاند     تخود در انت اب خ سازماندهی خ تهیه و نظم و 

کااری باس    خدست زدن به کار خالقانه بدون برخود داری از یک منبع الهام ملموس و عینیکودکان 

اندیشه ورزی دان، آموزان است ایان امار    وظیفه ی مدرسه پرورش تفکر منطقی وپس دشوار است 

مکن نمی شود مگر در سایه آموزش درست و دقی  و اثر ب ، و ایجااد بااور و گارای، باه ساوی      م

 . ل و تفکر که البته باید در جریان تدریس و یادگیری صورت گیرد عم
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 منابع و ماخذ 

     چاا  اول خ  امیر حسینی خ خسرو خ روان شناسی خالقیت و نوآوری خ ناشار خ عاارف کامال خ

0314   . 

   ای خالقیت  هتورنس خ نی یان خ ترجمه ی دکتر حسن قاسم زاده خ استعدادها و مهارت . 

 خ اهمیت خالقیات و شایوه هاای پارورش آن خ مشاهد خ        (0310)سینی خ افضل السادات ح

 .آستان قدس رضوی

   0375سیف خ علی اکبر خ روان شناسی پرورشی خ چا  شانزدهم خ انتشارات آگاه خ تهران  . 

       سلیمانی خ افشین خ کالس خالقیت خ انتشارات انجمان اولیااء و مربیاان خ شاماره ی انتشاار

040  . 

 قاسمی پویاخاقبالخراهنمای معلمان پژوهنده 

  0314کریمی خ علی خ پرورش خالقیت خ انتشارات رسانه ت صصی  

 مجالت 

  (  301خ  319)شماره های  0314تابستان  –ماهنامه تربیتی پیوند 

     رشد تکنولوژی خ فرج اهلل خ محتوای درسی و پرورشی خالقیت دان، آماوزان خ ساال پانجم

  7شماره 

 خ ساال  « ر دانا، آماوزان   د خالقیت و شیوه های پارورش آن » لم خ محمد آرمند خ رشد مع

02  . 


