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 : چکیده 

ین اصول است با بررسی کشورهایی که از نظرر  در جوامع پیشرفته امروزی پرورش خالقیت از مهمتر

صنعتی فرهنگی و اجتماعی رشد چشمگیری داشته اند متوجه می شویم که این کشرورها در زمینره   

در حرال حاررر در کشرورهای توسرعه یافتره      .ی پرورش خالقیت رشد و تالش بیشتری داشرته انرد   

در شرط حساس . و پرورش است  شکوفایی خالقیت یکی از عالی ترین و محکم ترین اهداف آموزش

کنونی و با توجه به تحوالت بسیار سریع و اجتناب ناپذیر دنیرا   اررر خواهرار پررورش اسرتعدادها و      

بررای ایرن   . شکوفایی خالقیت و نوآوری در افراد هستیم باید نظام آموزش و پرورش را متحول کررد  

عرصره ی آمروزش و پررورش داشرته     منظور الزم است هماهنگی و برنامه ریزی دقیر  و کرام ی در   

تنها مع م خالق است کره مری توانرد دانرش     . در این فرایند مع م نقش اص ی را ایفا می کند .باشیم 

اما نکته ی قابل تامل آر است که هرر آمروزش و پررورش و هرر     . آموزار خالق و نوآور پرورش دهد 

وزش و پررورش پویرا   خرالق   متحرول     تنها آم. مع می نمی تواند این بار سنگین رابه مقصد برساند 

می تواند در تحق  این رسالت تاریخی خویش موف  باشد و این دقیقاً همار نیازی است که در سرال  

از آر یاد « تحول بنیادین آموزش و پرورش » رذشته رهبر اندیشمندانه انقالب اسالمی تحت عنوار 

» که مقام معظم رهبری تاکید کرده اند  هسته اص ی تحول در نظام آموزشی   هم چنار. شده است 

بنابراین داشتن افرادی که توانرایی پررورش پویرایی و خالقیرت را دارنرد از اهمیرت       « خالقیت است 

 . خاصی برخوردار است 

با توجه به این که سرنوشت جامعه به دست افراد خالق رقم می خرورد برا خرود تصرمیم رررفتم در      

ر جهت پرورش خالقیت دانش آموزار انجام دهم و مساله را بررای  سال تحصی ی حارر اقداماتی را د

 : خود این طور عنوار نمودم که 
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 چه اقداماتی انجام دهم تا خالقیت دانش آموزانم را افزایش دهم 

اطالع رسانی خانواده ها از طری  کالس هرای آمروزش خرانواده   اسرتفاده از روش هرای تشروی  و       

شد و پرورش خالقیت دانش آموزار وهمچنین تمرینات ویرهه دانرش   اجرای طرح های جدید  برای ر

از جم ه  کارهایی بود که با همکاری مدیر مدرسره  ... آموزار و به کارریری روش تدریس فعال و پویا 

و سایر همکارار انجام دادم و  در آر توفیر  پیردا کرردم و امیرد اسرت ایرن اارر بتوانرد سرهمی در          

ق همه ی دانش آموزار این سرزمین داشته باشد و مع مار در هرر دوره  شکوفایی و باروری تفکر خال

تحصی ی بتوانند به تقویت تفکر خالق بپردازند و بدین سار بتوانند پرهرای بسرته دانرش آمروزار را     

 .بگشایند و آنها را همچور همای سعادت بر ب ندای جامعه به پرواز در آورند
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 : مقدمه 

 . ف هستی مروارید خالقیت را یافتن و به زیور وجود خود آراستن چه زیباست در صد

و در روی زمرین    و روح خردا در او دمیرده شرده      مگر می شود که انسار به زیور هسرتی آراسرته   

و قردرت بیرار و    و دانرا    و شرنوا و بینرا    و خداوند به او کرامت و بزرری بخشریده     جانشین خدا 

 . الق نباشد داشته باشد ولی خ  نوشتن

برار  از آفررینش   خ ر  و آفریردر در هسرتی       2  از اهمیت خالقیت همار بس که در قرآر کریم 

 .رفته شده است و هر پرتوی از هستی برگ زرین خ   و زایش جدید را در بطن خود به همرراه دارد 

در زنردری و  رفترار و عمرل انسرار        اندیشه و ق رم لذا خالقیت یک موهبت الهی است که در فکر . 

ایرن موهبرت الهری و قردرت     بسط   تربیرت و تمررین   ج وه پیدا می کند و ارر زمینه ی محیط کار 

را مغزی فراهم نگردد از یک نعمت فوق العاده مهم و ک یدی محروم مانده ایم به طوری که زیرار آر  

 . در ابعاد و صور رونارور در زندری فردی و اجتماعی خواهیم چشید 

و مرانع  و اساسی پیشررفت   وامع بشری به خالقیت نیاز مبرم دارند خالقیت رمز اص ی امروزه همه ج

عقیرده دارد اررر جامعره نتوانرد از موهبرت خالقیرت       « تورین بی » . وابستگی یک جامعه پویا است 

بررسری    کم اارترین مخ وقات خواهرد برود    استفاده کند انسار دیگر اشرف مخ وقات نیست   ب که 

ش و پرورش درسطح ایرار و جهار نشار می دهد که هدف اساسری آر تربیرت افررادی    اهداف آموز

است که با اتکاء  به نیروی اراده و مستقل خویش منطقی بیاندیشند و به جای وابسرتگی و اسرتفاده   

                                                
  تین آیه  -  
 2 فجر آیه  -  
   قره آیه ب -  
   آیه  -اسرا -  
  دهر آیه  -  
 2 بقره آیه  -  
   و رحمن آیه   -  
   ص (      )    سال   رشد مع م شماره ی « چگونگی پرورش خالقیت در دانش آموزار » افضل السادات حسینی  -  
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از دستاوردهای اقتصادی و فرهنگی دیگرار   مولد دانش   تکنولوژی و فرهنگ مناسب برای زنردری  

  خالق در عصر دانایی باشند   بی رمار   آموزش و پرورش باتوجه به برنامه ریزهرای   مستقل   فعال

دور و با توجه به اهمیت خالقیت برای رشد و ترقی فکری   دانش آموزار می کوشد پس مصحیح و 

صنعت و تکنولوژی بایرد از دبسرتار و قبرل از دبسرتار آ راز      برای رشد خالقیت و نوآوری در دنیای 

و نوآوری را در دانش آموزار خود ارر خالقیت . درسه بهترین مکار برای این موروع است کنیم و م

در . داشتن افراد متخصص   مدیرار کارآمد و خالق محرروم مری مانرد     ازپرورش دهیم   نسل آینده 

 . ا می کند فاین فرایند مع م نقش اص ی را ای

ر حروزه هرای مخت رر فرهنگری سیاسری        به اعتقاد اکثریت قریب اتفاق صاحب نظررار و متفکررا  

آموزش و پرورش نقش بی بدیل در فرایند توسعه و بالنردری    اجتماعی   و اقتصادی در دنیای جدید

در به عبارت دیگر   راه درمرار بسریاری از دردهرای جامعره را بایرد      . کشورها وم ت ها ایفا می کند 

وری در صنعت را بایرد در دورار کرودکی   آموزش و پرورش جستجو کرد   همچنار که خالقیت و نوآ

و نوجوانی جست و جو کرد لذا در پاسخ به ایرن نردا رسرترش خالقیرت و نروآوری در صرنعت را در       

برا توجره بره ایرن کره خالقیرت مری توانرد         . جامعه آموزش و پرورش   مع مار باید پیش رام شوند 

ه هرا   یابنرده نرا دانسرتنی هرا باشرد و       شکننده محدودیت ها   برازنده ناتوانی ها   شکافنده ناشناخت

استفاده از خالقیت می توار مرز بین دانستن و توانستن را از میار برداشت و فاص ه که با نظریه این 

بین قوای بالقوه و توانایی های بالفعل انسار را به حداقل رساند و با عطر به این مط ب کره یکری از   

ر سرمایه رذاری و بهرره ریرری از نیروهرا خرالق اسرت      عمده پس رفتگی دول مخت ر   میزادالیل 

وعالوه بر این ها   با توجه به این که حل معضالت اجتماعی   اقتصرادی   سیاسری   کشرور در رررو     

پس رروری است که تمامی مع مار   مدیرار و والدین ما باید همره  . وجود اندیشه های خالق است 

وری و روز آوری داشرته باشرد و هرم زمینره رشرد و      در تمام عرصه های ع می تربیتری خرویش نروآ   
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شکوفایی استعدادهای خالق دانش آموزار را فراهم آورند و هم چنرار طرحری در اندازنرد کره رشرد      

 : استعدادهای خداداد بشر تامین رردد و به قول خواجه شیراز 

 ر اندازیمربیا تا رل برافشانیم و می در سا 

 ر اندازیمف ک را سخت بشکافیم و طرحی نو د
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 : توصیف وضعیت موجود و بیان مساله 

کی رومتری     این روسرتا در  . دبستار فجر اسالم یکی از مدارس روستای شهرستار اق ید می باشد 

دانش آموز مری باشرد کره در دو نوبرت دخترانره و       22این دبستار دارای . شهرستار اق ید نام دارد 

 .سالن می باشرد   کالس درس و   رای یک دفتر مشترک و این آموزشگاه دا. پسرانه اداره می رردد 

مع مین این مدرسه . اکثر اولیای دانش آموزار از طری  کشاورزی و دامداری امرار معاش می کنند . 

فاص ه اق ید تا روستا را طی نمایند تا زمانی بر حسرب امتیراز بتواننرد در شرهر اق یرد      ناچارند هر روز 

رذشته از خستگی و دوری راه   فاص ه خوبی برای تبادل تجربره و    زمانی این فاص ه. تدریس نمایند 

تبادل نظر بین من و همکارانم بود به طوری که بیشتر مطالعات روز و حل مشکالت دانش آمروزار و  

 . برنامه ریزیها در این مسافت انجام می شد 

ه ها و خیابار ها از حضور بچره  و دوباره کوچ.   سال تحصی ی جدید هم آ از شد با شروع فصل پائیز 

هرر  . هیاهو و  و ای آر فضای سرد و بی روح مدرسه را پر از ترنم شادی و نشاط کرد . ها پر رشت 

بهتر و پر بارتر از رذشته با کوله باری از خاطرات قردیمی   سرال جدیرد را آ راز     کدام از آنها به امید 

نمودم و امیدوار بودم بتوانم با تغییر محریط کراری   امسال به امید خدا سال تحصی ی را آ از . کردند 

با تقسیم شدر کالس ها مسئولیت پرر  . و هم دانش آموزار را افزایش دهم   هم بار ع می خود  خود

با توجه به تجربه و تدریس چند ساله در ایرن پایره شراید تکررار     . بار کالس اول به من و وارذار شد 

اما از همار ابتدای سرال تحصری ی تصرمیم رررفتم     . اری می بود دوباره آر برایم خسته کننده و تکر

امسال را با شیوه جدید شروع نمایم تا هم بررای دانرش آمروزار و هرم خرودم تنروعی باشرد و هرم         

 .کوچکترین تغییر در روش خود و دانش آموزار بوجود آورده باشم 

اریفی کره از خالقیرت در   با رذشت چندین هفته از شروع سال تحصی ی و همچنین با توجره بره تعر   

کتب رونارور مطالعه کرده بودم  در دانش آموزار کالس اول  روحیه ی خالقانره را کمترر مشراهده    

برا توجره    .شاید به این دلیل باشد که تاکنور فرصتی برای آنها در این زمینه بوجود نیامده بود. کردم
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وص در دوره ابتردایی ایجراد   به این که هدف آموزش و پرورش در همه سطوح تحصی ی ع ری الخصر  

ی آفریننده در دانش آموزار است و هسته اص ی تحول در نظام آموزش و پرورش خالقیت توانایی ها

است ودر دنیای پر تغییر قرر بیست و یکم ایجاد خالقیرت در دانرش آمروزار مهمتررین مسرئولیت      

که نقش ک یدی و اساسی  پس وظیفه خود دانستم به عنوار مع می. پرورشی آموزشگاه ها می باشد 

در این زمار دارد   محور کار خود را بر روی خالقیت دانرش آمروزار قررار بردهم چررا کره پررورش        

استعدادهای فطری دانش آموزار از مسایل بسیار مهمی است که باید مورد توجه مع مین قرار بگیرد 

ی در این زمار اخذ می شود و ع ی الخصوص دورار ابتدایی که تمام صفات اکتسابی و الگوها رفتار. 

مط بری مری خوانردم کره طری      . شخصیت واقعی کودک بر اساس همین مسائل شرکل مری پرذیرد    

تحقیقات به عمل آمده   مشاده شده که تمام مواهبی که در دورار کودکی کم و بیش در همه افرراد  

چرار کاسرتی یرا رکرود     اهه خالق ابراز شده   پس از مدتی ددوجود دارد و به صورت رفتارهای فی الب

رردیده است که باید رفت عامل اص ی اتالف یا به فراموش سرپردر ایرن مهرارت هرا   مربیرار مری       

باشند پس مع می در زمار حارر   مهارتی است تغییر دهنده   شکافنده   توار بخرش   و درمرانگر     

وجرود  ایرن  برا  .  دقب می مانمس ماً از دنیای پر تغییر و پر شتاب جامعه جهانی ع دمع م نتوان هرارر 

در همار ابتدای سال فکر می کردم که ارر هر مع می در هر سرال از تردریس خرود حرداقل بتوانرد      

کوچکترین تغییر در روش خود و دانش آموزار بوجود آورد آنوقرت آمروزش و پررورش مرا پیشررفت      

بایرد شسرت   جرور     چشم ها را: نگرش مع مار عوض شود و به قول معروف   باید  پس .خواهد کرد

همین فکر و  نگرش مبنای پهوهش من قرار ررفت و مرا برر آر داشرت بره رونره ای      .دیگر باید دید

قالب های ک یشه ای را شکسته و روشهایی در جهت پرورش خالقیت دانرش آمروزار   عمل نمایم که 

خالقیرت   مانپس این مساله را برای خود اینطور عنوار نمرودم کره چگونره مری ترو     . در پیش بگیرم 

  بدهم؟را پرورش  مدانش آموزان
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 : 1گردآوری اطالعات و شواهد 

همزمار با این فکر   که چگونه می توار روحیه خالقیت و نوآوری را در بین دانرش آمروزار پررورش     

مدیر مدرسره ررمن اسرتقبال از    . را با مدیر مدرسه در میار بگذارم داد تصمیم ررفتم ابتدا موروع 

ترا در سرایه     اولین فرصت مورروع را در شرورای آموزررارار مطررح کنرد       رقول داد که داین ایده 

خوشحال شدم از این بابت  .همفکری با یکدیگر بتوانیم راه حل مناسبی برای این موروع ارائه دهیم 

کره نره تنهرا مردیرار آنهرا       سرت برر خواسرته ا  بارها دیده ام که خالق ترین کارها در مدارسری   ازیر

انتظار فعالیرت جدیرد داشرتند  و آمراده     نیز  ن آنها یمع ماز ب که  هرا تشوی  نمودالقی های خفعالیت

 .شنیدر و دریافت اندیشه ها جدید و بدیع می باشند 

نسریم  همین امر باعث شد که بعضی از مع مار پایه های دیگرنیز در این موروع سرهیم شروند و برا    

که معموالً با روش انتقال مع ومرات بره صرورت یرک     تازه ای محیط خشک مدرسه و کالس هایی را 

 .طرفه از طری  مع م به دانش آموز اداره می شد با طراوت و  شاداب سازند

طی نشستی که با همکارار خود در مدرسه داشتیم تصمیم بر این شد کره ابتردا عروام ی کره مرانع      

ی صرحبت هرا و نتیجره    طر  .دانش آموزار می رردد   بررسری ررردد  در نوآوری و پیشرفت خالقیت 

ریری از صحبت های آنها عوامل فردی و عوامل اجتماعی را از موانع خالقیت برر شرمردند کره هرر     

 ( و نمودار شماره ). کدام از این عوامل خود در برریرنده عوامل دیگری می باشد 
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 موانع خالقیت: 1نمودار شماره

 

 

  

 

عتقاد به ا
ی بودر ارا

 حالقیت 
 عادت 
  

استراحت 

 ط بی 

عدم اعتماد 

 به نفس 

ترس از 
 شکست 

عدم تمرکز 

 ذهنی 

 متعهد نبودر 

عدم تحمل 

 ابهام و تضاد 

تمایل به 

همفکری و 
 همسویی 

تجربیات 

 رذشته 

کمرویی و 

 خجالتی بودر 

نداشتن 

انعطاف 

 پذیری 

تصور منفی 

 از خود

 نداشتن

مقاومت و 

 پشتکار

موانع فردی 

 خالقیت 

موانع 

 اجتماعی

موانع 

 فردی

موانع 

 خالقیت
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 موانع فردی خالقیت: 2رهنمودار شما

 

 

 

 

                              

 مدرسه                                     

  

 

 

 

 

 

 

 موانع اجتماعی خالقیت:3نمودار شماره

 

بعضی از مردیرار و مع مرار آر مردارس نیرز     . مع مار مدارس دیگر داشتم طی صحبتی که با سایر 

نع خالقیت مطرح کردند که در این میار نقش عوامل اجتماعی را بسریار  همین موانع را به عنوار موا

 .  ندمهم دانست

ن پایره و  مر اما برای آر که یافتره هرای   . موارد مطرح شده تا حدودی موانع خالقیت را روشن نمود 

اساس ع می و تحقیقاتی داشته باشد تصمیم ررفتم ترا در برین کتابهرا ومنرابع ع مری و تحقیقراتی       

طری جسرت و   . بررسی نمرایم   شکل ع می نتی مطالب را به  ر کتابخانه و سایت های اینترموجود د

   موانع خانواده     

                    اجتماعی                

 خالقیت                

 

 

رروه 

 اجتماعی
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محققار معتقدند همه انسار ها در کرودکی  : جو در سایت های اینترنتی به این مهم دست یافتم که 

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

مری تروار از راه هرای    محیط مسراعد بررای ایجراد رفتارهرای خرالق را      . مانع ظهورش می شود  آر

. اصولی بنا کرد که بره رفترار خرالق منجرر مری شرود       رونارور به وجود آورد و باید آر را بر اساس 

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

در مرورد  در خانواده هایی که به کودک تا حدی اسرتقالل داده مری شرود و همچنرین      .شته باشد دا

. که کودک می پرسد تا حد امکار او را راهنمایی و تشروی  بره یرافتن پاسرخ مری کننرد       سئواالتی 

ن عقیده دارند که فقط از طری  رفتارشار اسرت کره مری    یته از والدساین د. خالقیت رشد می کند 

اما خانواده ای که هررز به کودک آزادی عمل نمی دهد . د احترام کودک را به خود ج ب کنند توانن

در چنین خرانواده ای  . به طوری که در مورد کوچک ترین مسائل و کارها باید نظر والدین را بپرسد . 

 فدای والدین می شود و آر ها هستند که بررای کرودک برنامره ریرزی مری     کودک عالقه و استعداد 

به کنجکاوی و سئواالت کودکانه اهمیت نمری دهنرد از او مری خواهنرد     . کنند و تصمیم می ریرند 

 ... مانند افراد بزررسال و عاقل باشد و 

خراموش مری شرود و فرصرتی     در این خانواده نیروی تفکر و خالقیت کودکار در همار مراحل اولیه 

مری توانرد هرم محرل برروز و آشرکار شردر و         بنابراین خانواده .برای بروز و شکوفایی نخواهد داشت

پرورش استعدادها و خالقیرت کودکرار باشرد و هرم مح ری بررای نادیرده رررفتن و  ف رت از برروز           

همچنین ارر به استناد نظر ژار پیاژه   هدف اص ی آموزش و پرورش   به ویرهه آفررینش    .استعدادها 

خالق بدانیم مدرسه نیز می تواند در خالقیرت   به انجام دادر کارهای نو و انسار های  انسار ها توانا

دانش آموزار نقش اساسی داشته باشد   در برخی از مدارس با کودکار به رونه ای رفترار مری شرود    

آ از راه   از رشرد و نمرو   آر ها رشد نمی کند   ب که در همار  که نه تنها خالقیت و نیروی سازندری

مه کودکار تا قبل از ورود به مدرسره دارای نیرروی تخ یرل    ه: ارنست دیمنه می روید . باز می ماند 



برای خرید فایل ورد . فایل برای مشاهده است این 

 .قابل ویرایش به سایت مراجعه کنید 

 14 

از جهار هستی    خالق اما دیری نمی پاید که این حس زیبا و فهم. قوی و تفکر زنده از واقعیت اند 

 . در هیاهوی آموزش رسمی مدرسه رنگ می بازد 

ی تردریس مناسرب و   شیوه هرا نقش اساسی و مهم دارد زیرا می تواند با انتخاب  زمینه این درمع م 

در خالقیت دانرش آمروزار نقرش اصر ی را داشرته      ... همچنین ایجاد فرصت هایی برای حل مساله و

یا از شرکوفایی آر ج روریری    ه نیز می تواند زمینه بروز و ظهور خالقیت را فراهم سازد عجام. باشد 

قسمت وسرنوشت شانس    و با عقاید خرافی و کهنه رایج در جامعه چور اعتقاد منفی به جز و. کند 

باعث می شود که فرد فعالیت خود را از دسرت بدهرد تالشری در جهرت خرود      ... طبقات اجتماعی و 

 .بدین ترتیب اطالعات الزم را در این مورد جمع آوری نموده. شکوفایی بروز ندهند 

  ایرن  امی سعی و تالش بیشتری برای شناخت موانرع رشرد خالقیرت    رامید است مع مار و اولیای ر

نیروی سازنده و آفریننده از خود نشار دهند تا شاهد رشد و شکوفایی هر چره بریش ترر کودکرار و     

 . نوجوانار کشور مار باشیم 

 : تجزیه و تحلیل اطالعات 

برای آر که مجموع اطالعات جمع آوری شده را مورد تجزیره و تح یرل قرراردهم   تصرمیم رررفتم      

را برا دو  . مکارار و بررسی منابع و کتب به آر دست یافته برودم  موانع و ع  ی را که طی نشست با ه

نفر از اساتید تع یم و تربیت در میار بگذارم   تا  در سایه همفکری با آنها اطالعات بیشرتری کسرب   

 . نمایم 

خالقیت و نوآوری دانش نتایج حاص ه از تجزیه و تح یل اطالعات که طی مصاحبه با اساتید در مورد 

 : دست آوردم به قرار ذیل است آموزار ب

مری تواننرد     عوامل رونارونی وجود دارد که در تمام مراحل زندری   از بدو تولد کودک تا بزررسالی

برخی از این عوامل جنبره ی فیزیولروژیکی   . رو به رو سازند به اشکال مخت ر خالقیت فرد را با مانع 

ر منفی مری رذارنرد و فراینرد رشرد تفکرر او را      دارند و مستقیماً بر کنش های عمومی ذهن فرد تاای

به تخیل کودکان خود پر و بال بدهید ؛ آن وقت از پرواز بلند آن ها شگفت زده 

 خواهید شد 
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و روانری کره البتره    د نظیر اختالالت ارای و یرا ررایعات جسرمانی    نمتوقر و یا دچار اختالل می کن

اما عوامل دیگری نیز وجود دارد که مستقیم یرا  یرر مسرتقیم    . شامل درصد کمی از افراد می شود 

ایرن دسرته از   . تضعیر یرا تخریرب آر مری شرود     سبب و خالقیت فرد را تحت تاایر قرار می دهند 

 أبرخری از ایرن موانرع منشر    . عوامل را می توار تحت عنوار موانع محیطی خالقیت نام رذاری کرد 

یعنی در جریار تعامل کودک با والدین و محیط خانه پدید می آیند تعدادی دیگرر  . خانوادری دارند 

مربری و  باشرند و در طری تعامرل او برا مع رم یرا       از این موانع برخاسته از محیط تحصی ی فررد مری   

امرا  . همچنین سایر هم ساالر خود در محیط های آموزشی بر خالقیت وی تاایر مخرب می رذارنرد  

موانع محیطی خالقیت از همه مهم ترر اسرت و مری توانرد نقرش بسرزایی در پررورش         این دستهاز 

 . خالقیت داشته باشد 
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به نقش اساسی عوامل محیطی در رشد و پرورش خالقیت حال می بایست بره تقویرت ایرن    با توجه 

. قررار داد  ( یعنی خانواده و مدرسره  ) عامل پرداخت و برنامه های خود را پیرامور دو عامل محیطی 

به همین منظور برای پیش بینی برنامه های الزم در جهت رشد و پرورش خالقیت دانش آمروزار برا   

که ارزش هر ایده بر اساس چنرد مشخصره      طراحی نموده  ریزیده هایی را در قالب طرح همفکری ا

» و « قاب یرت اجررا   « » اقتصادی و مقرور بره صررفه برودر    » مشخصاتی همچور . تعیین می شود 

از جم ه مشخصاتی برود کره مری    « زمار مورد نیاز » و « نو بودر » « قانونی بودر « » عم ی بودر 

مشخص کند که پس از محاسبه ک ی ایده ارزشمند   تا  2ش هر ایده را بر اساس نمرات توانست ارز

ن طررح بودنرد بره طرور     یر که متقاری اجرای ا انیالزم به ذکر است که همکار. مشخص می رردید 

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

 . ند خود می پرداختند ارزشم

زمان  ایده ها

 مورد نیاز

عملی 

 بودن

مقرون به 

صرفه 

 بودن

قانونی 

 بودن

نو 

 بودن

 3 0 1 0 1به جای تدریس درس به پررور  خالقیرت    -1
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 بپردازیم 

رو  هررای پرررور  خالقیررت را در قا رر   -2

 مطا   درسی استفاده کنیم 

1 4 4 5 5 

بررای  در جلسه وا دین را دعرو  کنریم و    -3

 رشد خالقیت دانش آموزان برنامه ریزی کنیم 

3 5 4 5 5 

جلسه آموز  خانواده مدرسه به آموز  و -4

 پرور  خالقیت اختصاص دهم 

4 5 5 5 3 

در زمینه خالقیت دعرو   از یک متخصص -5

کنیم که طرح های مرا را بررسری و زیرر ن رر     

 بگیرد 

3 4 3 5 4 

ی یرک  با کمک نمایندگان وا دین و همکار -6

متخصص خالقیت انجمرن پررور  خالقیرت    

 مدرسه را راه اندازی کنیم 

2 3 3 2 5 

  0= کامالً نامتناس                        5= کامالً متناس  
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 : با توجه به مطالب بیان شده می توان به روشهای ذیل عمل کرد 

 : در زمینه خانواده 

رورش خالقیرت فرزندانشرار از طریر     باال بردر سطح آراهی والردین در جهرت رشرد و پر     - 

 آموزش 

 پذیرش تخیالت کودک و احترام به عقاید و نظریه و ساخته های دانش آموزار  - 

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

 پرهیز از انتقاد مکرر از رفتار های کودک  - 

 شناسایی عالی  درونی کودک  - 

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

 تشوی  فعالیت های خالق در خانواده و الگو بودر خانواده در زمینه خالقیت  - 

 در زمینه مدرسه روش های تدریس فعال چون 

 استفاده از حل مساله و پرسش و پاسخ در تدریس  - 

 ی پرورش و تقویت آر در دانش آموزار آشنا شدر مع م با مفاهیم خالقیت و راهکارها - 

 بوجود آوردر امکانات الزم برای انجام فعالیت های خالق دانش آموزار  - 

 توجه به تفاوت های فردی دانش آموزار  - 

 ارائه تکالیر درسی متنوع جهت پرورش قوه تخیل و خالقیت دانش آموزار  - 

 عالقه مند کردر دانش آموزار به مطالعه  - 

 نمره و ارزشیابی  عدم تاکید زیاد بر - 

 قرار ندادر قوانین خشک و افراطی در محیط مدرسه  - 

 تشوی  و توجه به نکات مثبت دانش آموزار  -2

 توجه به سئواالت عجیب و  ریب دانش آموزار  -2 
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 خانواده   

 معلم

 : به طور ک ی با در نظر ررفتن سه مقوله مهم زیر می توار به هدف مورد نظر رسید 

 خانواده  - 

 مدرسه  - 

 مع م  - 

مطالب عنوار شده از طری  منابع توانستم اطالعات الزم را در این زمینه کسرب نمرایم و    با توجه به

 . مورد تجزیه و تح یل قرار دهم 

 

 

 

 

 

 

 

که با خالقیت کودکار و نوجوانرار ارتبراط    است  محیط آموزشی از جم ه مواردیموقعیت و شرایط 

روابرط    ای متفاوتی مانند شرایط فیزیکری تاایر محیط آموزشی بر خالقیت جنبه ه. دارد مستقیمی 

مع م نقرش ک یردی   . و انگیزه در کار موار است   عاطفی بین افراد   در زمینه های ع می و یادریری

دارد ایجاد توانایی چور حل مساله آفرینندری دانش آموزار کره از هردف عرالی آمروزش و پررورش      

 . است از طری  روش های تعریر فعال میسر می رردد 

شریوه یراد رررفتن      . تحقیقات زیادی نشار داده است که خالقیت یک توانایی قابل پررورش اسرت   

 . همه یادررفتنی است .......  و شیوه اندیشیدر   شیوه انتقال اندیشه در به کارریری آموخته ها

 

 مدرسه  
  با در نظر ررفتن 

مقوله زیر می توار 

خالقیت را پرورش 

 داد



برای خرید فایل ورد . فایل برای مشاهده است این 

 .قابل ویرایش به سایت مراجعه کنید 

 21 

 ی و اجرای آنتارائه راه حل موق

و اساتید تا حدودی زیادی موانع خالقیرت   با تجزیه و تح یل اطالعات بدست آمده از منابع تحقیقاتی

حال می بایست با توجه . و عوامل موار در پرورش خالقیت دانش آموزار و راه های آر مشخص شد 

ابم بتوانم به هدف مورد نظر دسرت یر  طری  به نتایج بدست آمده راه ح ی را ارائه می نمودم تا از این 

کارار تصمیم ررفتیم برنامه ای تهیه نماییم که دانرش  ادل نظر با همبنابراین از طری  همفکری و تب

 .آموزار را به خواسته های مورد نظر برساند

 :رامهای که در این جهت برداشته شد عبارتند از

 خانواده و اولیا ء: گام اول 

تخیرل و ظهرور خالقیرت    بر اساس نتایج بدست آمده خانواده مهمترین نقش را در کنترل و هردایت  

کنجکاوی و کشر محیط به کودکار بدهرد    سوال کردرخانواده فرصت های الزم را برای ارر . دارد 

 مع رم  .به همین دلیل اولرین ررام را در ایرن جهرت برداشرتیم     . شود  می زمینه رشد خالقیت فراهم

هر پایه والدین دانش آموزار خود را دعوت کرده و برنامه های که بررای رشرد خالقیرت     عالقمند در

به مرح ه اجرا بگذارد را به اطالع آنها رسانده همچنین دو مرورد از کالسرهای    الزم بودر دانش آموزا

آموزش خانواده مدرسه را به آموزش و پرورش خالقیت کودکار و دانش آموزار پرداخته و اطالعرات  

در آر ج سات آزمونی تهیره کرردیم   .الزم توسط مدرسین آموزش خانواده به اطالع اولیا ء رسانده شد

خالقیرت  که به آنها کمک می کرد تا بدانند محیط منزل فرزندانشار تا چه حرد از انگیرزه درونری و    

پاسخ تمام سرواالت بره صرورت    . به سواالت پاسخ می داد  که هر اولیاء. داشار حمایت می کند فرزن

دهنرده   پس از پایار آزمور پاسخی سواالت را برای اولیا نوشتم که این نشار.  درست و نادرست بود

ئنرا محریط اولیرا از    ممط. .ه باشرد ارر پاسخ های اولیا ء  با پاسخ هرای مرا مطابقرت داشرت    . این بود 

و پاسخ های که متفاوت بود نشار دهنده زمینه های برای تالش . خالقیت کودکار حمایت می کرد 

 .در جهت بهبود محیط می باشد
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 .فرزندمار در منزل باید آرام باشد - 

 .که خالق باشد مکنی میی  فرزندمار را تشو - 

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

 ..ار برای انجام دادر کار خوب تحت فشار زیادی استمفرزند - 

 .در کارها آزادی عمل دارد - 

 .فرزندمار را تشوی  می کنیم تا خود درباره موروعات و مسائل نتیجه ریری کند - 

 .دارد در منزل رقابت زیادی وجود - 

 .از ایده های فرزندمار در تصمیم ریری مهم استفاده می شود - 

 .را ا  ب برای ررایت ما انجام می دهد   کارها -2

 .دوست داریم فرزندمار کارها را به طری  خالق انجام دهد  -2 

 . در منزل فرزندمار به خاطر ارتکاب اشتباه تنبیه می کنیم  -  

 .ودر است مهمترین چیز در منزل بهترین ب -  

 .تغییرات در منزل ما مورد توجه واقع نمی شود  -  

 .فرزندمار به راحتی می تواند احساس خود را بگوید  -  

  .همه سعی می کنیم عیب یکدیگر بپوشانیم و حس ها را بگوییم -  

  .برای ما بسیار مهم است که کارنامه فرزندمار خوب باشد -  

 .جدید را به فرزندمار می دهیم همیشه پیشنهاد فعالیت های  -  

  .برای آر که کودک را وادار به انجام کارها بکنید از رشوه استفاده می کنیم -  

  .در منزل قوانین زیادی وجود دارد -2 

  .در منزل   خنده و شوخی زیاد وجود دارد -2 
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 :  پاسخ هایی که نشار دهنده محیطی است که از خالقیت حمایت می کند عبارتند از

   ر    ر    ر    ر    ر    ر    ر    د  2 ر  2د   ر   د   ر   ر   د   د   ر   

 د  2 ر  2 ر 

درصد اولیاء با پاسخ مورد نظر تطبی  می کرد که این نشار دهنرده ایرن برود کره محریط       2 پاسخ 

 . خانواده و اولیاء از خالقیت کودکار حمایت می کنند 

 مدرسه : گام دوم 

ارائره دادیرم و بره اجررا در      بعضری از همکرارار   درسه نیز برنامه های ذیل را با همفکری در سطح م

 : آوردیم 

 : اجرای طرح زنگ خالقیت  -1

زنگ خالقیت ساعت خاصی است که در کنار سایر دروس به خالقیرت اختصراص داده مری شرود ترا      

ی بررای حفرو و ادامره    و نروآوری فضرای مناسرب   رمن توجه اولیای کودکار به مساله مهم خالقیت 

 . خالقیت کودکار پدید آورد 

نرگ  زبررای برررزاری    حالتاین زنگ بستری برای تحق  و شکوفایی خالقیت کودکار بود و بهترین 

برود مورروعات قابرل    .. خالقیت   اجرای آر در طبیعت و یا محیط های اجتماعی   حیاط مدرسه و 

در فضای خارج از کرالس تشرکیل مری شرد دانرش       ارر این کالس. طرح در آر   تنوع زیادی دارند 

) آموزار را رروه بندی نموده و از آر ها درخواست می کردیم که کارهای متفاوتی انجام دهند مرثالً  

 ... ( یک شهر یا پارک کوچک بسازند و 

حیاط مدرسره و کالسرها   . در صورتی که امکار بردر بچه ها به فضایی خارج از کالس وجود نداشت 

نمونره کارهرایی کره در سرطح     . ی اجرای بسیاری از طرح های ابتکاری و خالق شارردار برود  پذیرا

 : مدرسه قابل اجرا بود به شرح ذیل بود 
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  تهیره نقاشری طنرز آمیرز رروهری   تکمیرل       ( پازل ابتکاری ) ابداع یک جورچین  -

 تصاویر نیمه تمام 

 ی زمین تهیه یک بازی فکری تازه   تهیه تاب وهای نقاشی بزرگ رو -

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

استفاده از اشیای دور ریختنی از قبیل ظرف خالی مایع ظرفشویی   شامپو   لیروار   -

 ... یکبار مصرف   شیشه نوشابه و 

 : آمیختن عمیق درس ها با هنر  -2

ایفرای نقرش و   . نند ریاری   تاریخ   فارسی و مروارد مشرابه   همانطور که می دانیم در درس هایی ما

اجرای نمایش نامه ای مباحث درسی نتایج سودمندی دارد و یادریری را عمی  تر مری کنرد و ایرن    

طرحی بود که برای رشد و پرورش قوه خالقیت دانش آموزار به اجرا در آوردیم همچنین برا نقاشری   

و نقرد و  ساله چور نمایش عروسکی   یافتن تصراویر مناسرب   و سایر کارهای هنری در جریار حل م

اظهار نظر در مورد یک نمایشنامه و اجرای پانتومیم و اجرای این قبیرل کارهرا برا رشرودر درهرای      

 . جهار تخیالت بر روی کودکار اعتماد به نفس و خالقیت آنار را افزایش دادیم 

 : طرح بازیافت مواد  -3

به جمع آوری وسایل و مواد دور ریختنی و  یر قابل استفاده می کردند و در این طرح دانش آموزار 

آنها را در جعبه ای قرار می دادند و در ساعات هنر و یا خالقیت و یا به عنوار تکالیفی در منزل   برا  

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



برای خرید فایل ورد . فایل برای مشاهده است این 

 .قابل ویرایش به سایت مراجعه کنید 

 24 

 : طرح آموز  هنر -4

این واقعیت که یکی از وظایر سرپرستی مع مار مدرسه در دوره ابتدایی شرناخت و پررورش   به ر م 

ی مخت ر دانش آموزار است   این امر تا به حال   به دلیل حجم و رستردری برنامه های استعدادها

آموزشی و کمبود توجه به دروس هنری به خصوص نقاشی   مورد  ف ت قرار می ررفت در حالی که 

ز دروسی است که   می تواند به ابراز احساسات و عواطر نهفتره ی دانرش آمروزار و آشرکار     نقاشی ا

کردر کمبودها و انتظارات آر بینجامد و به رشد قوه تخیل   شرناخت زیبرایی   احسراس آرامرش و     

وص نقاشری  صر این دبستار توجه به خط و نقاشی   بخ. نشاط ناشی از انجام یک کار خالق بینجامد 

کرالس بره   در جهت کمک به استعدادهای دانش آموزار   به عنوار وسری ه ای بررای تبردیل    آزاد را 

 . محیطی با نشاط و فرصتی برای انجام فعالیت های خالق مورد توجه قرار داد 

 : انجمن صلح و دوستی  -5

یررا  ز. به اجرا در آوردیم انجمرن صر ح و دوسرتی برود     یکی دیگر از برنامه هایی که برای این منظور 

برای برخورداری از دنیایی مبتنی بر ص ح و تفاهم  الزم است افکار و اندیشره هرای صر ح ط بانره در     

مری توانرد پرر از مهربرانی        ایجاد تصور در کودکار در مورد دنیایی کره . ذهن انسار ها بارور رردد 

نبره هرای   ایرن صر ح دارای ج   .فرراهم مری ررردد   سایه ی آموزشری  تفاهم و دوستی باشد   تنها در 

ص ح با خود   ص ح با دیگررار   صر ح برا طبیعرت و همچنرین هردایت روانری        : مخت فی است است 

مع م با شارردار و اولیراء و شرناخت   کودکار و ایجاد امنیت در آنار جز در سایه ی تفاهم و نزدیکی 

 .انتظارات متقابل خانه و مدرسه میسر نیست 

و دوستی در مدرسه با شرکت مردیر   مع مرار و اولیراء    این مدرسه از طری  تشکیل رروه های ص ح 

 .قدمی به سوی تفاهم و همبستگی بین رروه های ذی نفع در مدرسه برداشته است 
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بررزاری مسابقات فرهنگی و ع می   تشکیل رروه های تفریحی و انجام بازدیردهای ع مری توسرط     

کمرک بره نیازمنردار      : یه و خداپسندانه دانش آموزار دیدار از مدارس دیگر ومشارکت در امور خیر

و هم چنین ایجاد فرصت هایی در مدرسه برای ابراز دوستی و همکراری دانرش   ... وکاری وکجشن نی

 . آموزار کالس های مخت ر با هم   بخشی از طرح ص ح و دوستی بود 

 : احیای فضای سبز و ایجاد محیطی با نشاط برای یادریری  - 

پرورش در دامار سبز آر به ت طیر روحیه ی کودکار کمرک  و زندری در طبیعت با توجه به این که 

  احساسی مط وب در مرورد  طر خ   زیبایی های طبیعت امی کند و آراهی از عظمت پروردرار به خ

زندری و بالطبع کار و فعالیت در آنار به وجود می آورد   برا همکراری مردیر مدرسره و همکرارار و      

آموزار   بودجه ای را برای احداث فضای سبز   خرید ررل و نهرال و احیرای     مشارکت والدین دانش

همچنین   با استفاده از رنگ های زنده و شراد بخرش موسریقی    .  یمفضای سبز مدرسه تخصیص داد

مورد عالقه کودکار در ساعات ورزش   هنر و زنرگ تفرریح و ترتیرب دادر فعالیرت هرای ورزشری         

صت هایی برای شادی کودکار و ابراز استعدادها و خالقیت آنار فراهم هنری و مسابقات مخت ر   فر

 .  کردیم

 معلم : گام سوم 

مع م در کالس درس به عنوار الگو می تواند بر روی خالقیت دانرش آمروزار تراایر بسرزایی داشرته      

نظرر   هایی برای خود دربرنامه  مدرسه برای رسیدر به هدف مورد نظر مع مار مجریباشد از این رو 

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

اولین کار باال بردر سطح آراهی خرود از طریر  مطالعره کترب مخت رر در زمینره رشرد و         - 

 پرورش خالقیت 

 آموزش خالقیت در روند تدریس خود که در این آموزش موارد زیر قابل توجه بود - 
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آموزش برخوردی پهوهشگرانه برا   –بازدید ع می  –تن مساله یاف –آموزی  استقالل -

افرزایش پویرایی در    –طرح سئوال خالقانه از هر درس  –پرهیز از رقابت  –مسائل 

طرح –بازی های فکری حسی بدنی و منطقی  –روابط اجتماعی بین دانش آموزار 

 درس خالقانه از هر درس

و بحرث و  طررح سرئوال   پرسرش و پاسرخ     استفاده از روش های فعال در امر تدریس چور  - 

( نمونره سرناریو تردریس خرالق    )و بارش مغرزی رفتگو و همیاری و روش تحقی  و نگارش 

  پیوست شماره

 ایجاد فضای خنده و بازی در جریار تدریس و توجه به نکات مثبت دانش آموزار  - 

 آمیختن آموزش با تحرکات بدنی  - 

 پذیرش تخیالت کودکار  - 

پراداش  ) یب و  ریب دانش آموزار و همچنین تشوی  دانش آمروزار   توجه به سئواالت عج - 

 ( دادر به خالقیت 

آموزش های خالق به شارردار   مانند برارش  :آموزش فن آوری ها و روش های حل مساله  - 

برای پذیرش مسرائل مهرم و حرل مشرکالت     مغزی   روش های حل مساله و ایجاد آمادری 

 ... توسط دانش آموزار و 

اختصاص ساعتی به نام ساعت خالقیت   و ساختن وسی ه که رراهی وسری ه   : یت زنگ خالق -2

دادم و از آر هرا  مری خواسرتم بره صرورت رروهری تغییرری در آر         یای به بچه ها ارائه م

بوجود آورند و چیز جدید بسازند و راهی هم آر ها را آزاد می رذاشتم ترا هرر چره دوسرت     

 . دارند بسازند 

 ی از دست ساخته های دانش آموزار برپایی نمایشگاه -2 



برای خرید فایل ورد . فایل برای مشاهده است این 

 .قابل ویرایش به سایت مراجعه کنید 

 24 

در روشه تخته سیاه تاب و کروچکی را بره ایرن کرار اختصراص      : ایجاد تاب و پیام های سازنده -  

داده هر هفته پیامهای مخت فی در آر نوشته مری شرد و در آخرر هفتره از دانرش آمروزار مری        

آمروزار مری خواسرتم     خواستم که نظر خود را در رابطه با آر پیام بگوینرد همچنرین از دانرش   

  ت ویزیور یا سرئوال  خبرهای ع می   فرهنگی   ورزشی را از طری  برنامه های ع می   فرهنگی 

کردر از اطرافیار خود دنبال کنند و هر روز قبل از شروع درس مهمترین خبر روز قبل را اعالم 

تنرد ترا از کراروار    با عالقره بره چیزهرای مهرم مری پرداخ     این کار نه تنها دانش آموزار   باکنند

 . مهم می پرداختند  هایخبرهای جدید عقب نمانند ب که دانش آموزار خود به پیگیری خبر

هردف عمرده تمرینرات    : اجرای برنامه ها و تمریناتی جهت پرورش خالقیت دانش آمروزار   -  

خالقیت   پرورش مهارت های مخت ر تفکر خالق در دانش آمروزار برود کره هرر کردام از ایرن       

 . ارت ها به نوعی در تحق  خالقیت آر ها نقش دارند مه

می بایرد چیرزی را خ ر     این تمرینات دانش آموزار را در موقعیتی قرار می دادند که در آر ها  

دارد و همچنین این تمرینات فاقرد راه   یحدودمکند و دانش آموز در انجام آر ها آزادی عمل نا

بر این اساس می توانستند تفکر دانش آمروزار را  . حل و پاسخ های از پیش تعیین شده هستند 

با توجه بره برنامره     او  راه پاسخ های متعددی را ایجاد کند که این تمرینات فعال کنند تا خود 

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

 : های زیر قابل اجرا بود 

 الس های ویهه خالقیت در ساعت ک - 

 اختصاص بخشی از زمار کالس به انجام تمرینات  - 

 اد ام برخی از درس ها با تمرینات متناسب با آر درس  - 

 انجام تمرینات در منزل  - 
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 : نمونه ای از این تمرینات و فعالیت ها به شرح ذیل بود 

 : نقطه سحر آمیز 

ب و یا بررره  را بدور رذاشتن نقطه هایش روی تادر این تمرین ک مه هایی را در نظر می ررفتم و آر 

م با رذاشتن نقطه ها در باال یا پایین ک مه   ک مرات ترازه   ستم و از آنها می خواشتدانش آموز می نو

 (  کاربرد درس بخوانیم و بنویسیم . ) ای را بسازند 

   -بحل ...... مثل  بار 

 :تداخل حروف 

م با استفاده از حروف ک مه ستم و از آنها می خوافتموزار می ردر این فعالیت ک مه ای را به دانش آ

 . ی داده شده ک مات متفاوت را بسازند 

( و  –ر  –ا  –د ) تمام ک ماتی را کره مری توانیرد بنویسرید     « دارو » مثالً با استفاده از حروف ک مه 

 داور   –اردو  –وارد 

 : حرف گمشده 

سرپس از دانرش    شرتم و یک یا چند حرف از آر مری نو  ررفتمدر این تمرین ک مه ای را در نظر می 

) آموزار می خواستم با رذاشتن حروف متفاوتی در جاهای خالی ک مه های تازه ای را بسازند ماننرد  

  ... کتک و  –کبک  –کیک  –کمک ( ک ... ک 

 :کلما  هم آغاز و هم پایان 

از چهار حروف درسرت شرده انرد و حررف      م ک ماتی را کهن فعالیت از دانش آموزار می خواستدر ای

 ... نجاری و  –بخاری    .. و  –زهره  –زهرا : اول یا آخر آنها ی می باشد را بنویسید مانند 

 

 :جمال  چهار کلمه ای 
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م جم ه ای چهار ک مه ای بنویسند که اول هر کردام از  ستاز دانش آموزار می خوا نیز در این تمرین

 . باشد  ا  –س  –ب  –م حروف آنها چهار ک مه به ترتیب 

 : تصاویر عجی  

م تصاویری از حیوانات یا ریاهار را بکشند به طروری کره   ستدر این فعالیت از دانش آموزار می خوا

 . سر یک حیوار و تنه حیوار دیگر استفاده شده باشد  در یک تصویر از 

 : مشاهده فیلم 

نمرایش مرری دادم و اررر امکرار نداشررت در              در ایرن نروع فعالیرت یررا فی مری را بره دانررش آمروزار       

 . و می خواستم که پایار آنرا حدس بزنند  مکردمی سریال های نمایشی ت ویزیونی استفاده 

 : تصویر سازی  

بره دانرش   ... رد و یرا  یک تکه مقوای رنگی به شرکل بیضری یرا رر    ) در انجام این فعالیت یک تصویر 

شرکل پرائینی را در نظرر ررفتره و      هخواستم ظرف مدت مشخص شدم  و از آنها می آموزار می داد

 .(ترسیم کند که این تکه مقوا قسمتی از آر جدا باشد پس از کشیدر  نامی برای آر انتخاب کنند 

 :فراخوانی سمعی 

از مطالرب   می خواستندبدین طری  که از فرزندانشار .  می دادنداین فعالیت را اولیاء در خانه انجام 

با آنها صحبت کنند و یا از فرزند خود  اتفاقاتدرباره آر  شب در منزل  هدر کالس اتفاق افتاد و آنچه

 . د نا یاد بدهآنها درس هایشار را به  دنبخواه

 

 :داستان پردازی 

بود که تعدادی ک مه بره  « داستار پردازی » یکی از فعالیت ها در راه پرورش خالقیت دانش آموزار 

. د نم با واژه های داده شده داستانی در چند سرطر بنویسر  ستو از آنها می خوا دممی دادانش آموزار 
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د یا این نم نامی برای آنها انتخاب کنو از آنها می خواست    می خواندمستانی برای دانش آموزار ایا د

یرا  .  که به دلخواه داستار را تمام کنند کردمکه داستانی نیمه تمام خوانده و از آنها  در خواست می 

برای آنهرا مری خوانردم و     ییم یا حکایت ها و لطیفه ها و طنزهاعکس و تصویر به آنها نشار می داد

 . می خواستم نامی برای آنها انتخاب کنند 

 :کاردستی 

س بره کرال  ... شرمع و   –قیچی  –نوارچسب  –نخ  -خمیر بازی : وسایل و اشیای رونارونی از جم ه 

م که هر رروه تعدادی از ایرن وسرایل را بردارنرد و برا همفکرری و      استبرده و از دانش آموزار می خو

 . ست کنند رهمکاری یکدیگر کاردستی د

 : نقاشی 

نقاشی دلخواه خود را بکشند و  می خواستم ناسب در اختیار دانش آموز   از آنهابا قراردادر وسایل م

ابتکاری در نقاشی جرذاب ترر مری    که با روش . م درباره نقاشی اش حرف بزند ستخوامی  آنهابعد از 

 . و یا نقاشی حروف الفبای فارسی یا عددها به صورت و اشکال رونارور ... نقاشی با انگشت و . شد 

 

 

 

 :کلما  مشابه 

در شناختن حروف یک صدا و چند شکل و حروف یرک شرکل برا    در پایه اول برخی از دانش آموزار 

م برا  این مشکل از دانش آموزار می خواسرت  طرف کردربرای بر. چند صدا با مشکل روبه رو هستند 

ک مراتی بسرازند و سرپس برا ک مرات      ( ث  –ص  –س ) مشابه هستند مانند حروفی که از نظر صدا 

با این روش دانش آموزار با دقت بیشتری بره نکرات امالیری    . ساخته شده داستار کوتاهی بنویسند 
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ند سرت نرد   مری توان  ادداستار از خود نشرار مری د  و با خالقیتی که در طرح  کردندک مات توجه می 

 . جمالت جالب و خنده داری را طرح کنند 

 : کلمه حذف شده 

م ترا پرای تراب و    کررد یکی از بچه ها را انتخاب مری   ه ودر این فعالیت روی تخته   جم ه ای را نوشت

ز از کرالس   یرک یرا    از کالس خارج شود بعد از خارج شدر دانش آموو بیاید و جم ه را آرام بخواند 

کالس بیاید و با دیردر جم ره   به م که ف کرده و از آر دانش آموز می خواستدو ک مه از جم ه را حذ

 . بگوید که چه ک مه یا ک مه هایی حذف شده است   ناقص

 :حرف اضافی 

م با ارافه کردر ستم و از دانش آموزار می خواشتدر این تمرین یک ک مه مناسب روی تخته می نو

م با هرر ک مره جدیرد یرک جم ره      ستسپس می خوا. ک حرف به ابتدای ک مه واژه جدیدی بسازند ی

از ک ماتی استفاده کنیم که دانش آموزار در امالی آر ک مات اشرکال   برای این کار بسازد بهتر است

 . دارند 

 

 

 زنگ دایره یا حلقه تفاهم 

کره  . رآمد زنگ دایره یا ح قه تفاهم برود  اجرا د به یکی دیگر از طرحهایی که در مدرسه و در کالس

طی آر از طری  شرکت دادر دانش آموزار در بازی ها و فعالیت های مخت رر در کرالس   مهرارت    

های شخصی و بین فردی آنار تقویت می شد و روحیه ی همکاری و همبستگی در رروه ایجاد مری  

تقویرت   –ه ایجراد انضرباط شخصری    کمک ب: که از جم ه اهداف این زنگ به شرح ذیل بود . رردید 

احترام قائل شدر برای خود و دیگررار  ... کمک به رشد مهارت های روش دادر و  –اعتماد به نفس 
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تشوی  جرئت و جسارت در ابراز عقاید و نظریات خود   ایجاد ارتباطرات   –  تشوی  همکاری رروهی 

نش آموزار یک یا دو بار در هفته و هرر  دا بامثبت بین دانش آموزار  نحوه کار به این صورت بود که 

به طوری که تمراس چهرره   . بار به مدت محدودی در کالس به صورت دایره و ح قه وار می نشستند 

که مدت زمار ج سره متناسرب برا سرن     . یکدیگر را به خوبی ببینند به چهره داشته باشند و بتوانند 

گ به منظور بهبود بخشیدر بره مهرارت هرای    که در این زن. دانش آموزار و نیاز کالس متفاوت بود 

کره  . ارتباطی همکاری و حل تعاررات و مسائل شخصی دانش آموزار مورد استفاده قرار می ررفرت  

های مخت ر   نظریات و عقایرد  به دانش آموزار فرصت داده می شد که از طری  انجام دادر فعالیت 

دیرد و قضراوت دیگررار ابرراز     هدور از ترس تو احساس خود را در محیطی سالم و تاکید کننده   به 

که دانش آموزار در هفتره بره   . که از این زنگ برای حل مسائل مدرسه نیز کمک می ررفتم . کنند 

و  یمو آر را تح یرل مری کررد    یمبه بررسی مسائل مشترک می پرداخت وطور مرتب جمع می شدند 

کره ایرن کرار رروهری دانرش      . می کردیم آر راه راه حل های مورد تواف  را به مدیر مدرسه عرره 

آموزار در جهت جست و جوی مسئ ه و طرح و ارائه پیشنهاد ها برای حرل مسرئ ه   فرصرتی بررای     

زنگ دایره شرایطی داشت که هر کس به نوبت حرف . بروز خالقیت هر کدام از اعضا فراهم می آورد 

مشرارکت دادر دانرش   . وش دهنرد  بزند و هر کس هم حرف می زند به او توجه کنند و به حرفش ر

آموزار در حل مسائل کالس نیز وسی ه مواری برای درریر کردر آنار در زندری مدرسره و حمایرت   

 . از جم ه فعالیتهایی که در زنگ دایره  برای این کالس رایج بود . از یکدیگر بود 

 :  بازی هایی برای آشنایی با نام ها و اختالط با یکدیگر  -1

ویهری هرای مثبرت    ت از دانش آموزار خواسته می شد نام خود و سایر دانش آموزار ودر این فعالی

افرادی  یر از دوستار صمیمی خود بنشیند به این ترتیرب   برین    دیگرار را به زبار آورند یا در کنار

 . اعضای رروه نزدیکی ایجاد می شد 

 بازی برای تقویت مهار  شنیدن  -2
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دانش آموزار همچنین جم ه ای توسط یکی از دانرش آمروزار و   رفتن ک مه و ساختن جم ه توسط 

 ... جمالت یکدیگر را کامل می کردند و به تدریج نفرات بعدی 

 بحث آزاد و حل مسئله  -3

که مع م مسئ ه ای را در مورد کالس یا مدرسه مطرح مری کررد و هرر یرک از دانرش آمروزار نظرر        

 ... اصالحی خود را ارائه می دادند و 

 ی برای تشویق همکاری و تقویت احساس تعلق به گروه بازی های -4

بدین صورت که یکی از دانش آموزار اطالعراتی را در اختیرار دانرش آمروز دیگرر قررار مری داد و او        

یا این که تصویری نیمه تمام دست به دسرت مری   . اطالعات دریافت شده را به رروه منتقل می کرد 

چکی به آر ارافه می کرد و بعد تصویر کامرل شرده کره    رردید و هر دانش آموز یک خط یا طرح کو

 . می شد  حاصل کار دسته جمعی رروه است به معرض نمایش رذاشته

 س ها و عواطف ابازی هایی برای ابراز احس -5

و  در  مری نوشرتند  آورند و یا بر روی تکیه کا رذی  می دانش آموزار احساسات خود را بر روی زبار 

 . می شدم  که با خواندر آنها از نظریات دانش آموزار آراه  ادندمی دجعبه ای در کالس قرار 
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 اجرای راه حل جدید و نظارت بر آن  

 :راه حل های انتخابی و پیشنهادی را به منظور ایجاد تغییر و بهبود شرایط به اجرا رذاشتم 

بررزاری ج ساتی با اولیاء و همچنرین کالسرهای آمروزش خرانواده در طرول سرال        -

 ا عنوار خالقیت تحصی ی ب

استفاده از تمرینات خالقیت در ساعات درسی به ویهه دروس بخوانیم و بنویسریم و   -

 ریاری 

باال بردر روحیره اعتمراد بره نفرس و     به کارریری شیوه های مخت ر تشوی  جهت  -

 خودباوری در دانش آموزار

اختصاصی قسمتی از با چه روشه حیاط بررای هرر کرالس جهرت کاشرتن ررل و        -

 وردر فضای سبز بوجود آ

 بر پایی نمایشگاهی از کارهای خالق دانش آموزار  -

 بررزاری ج سات رردهمایی دوستانه توسط رروه های دانش آموزار در زنگ دایره  -

در کتابخانره  تشوی  هر چه بیشتر دانش آموزار به خوانردر کتراب و عضرو شردر      -

 کالسی 

 دایرهانجام بازی های رروهی در ساعت زنگ   -
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شور و شعر و عالقه دانش آموزار را مشراهده کرردم و   ( اجرای آزمایشی ) ر پایار هفته اول وقتی د

پیشرفت آنها را در یادریری دروس سنجیدم   مصمم شدم این برنامه را تا پایار سال تحصی ی ادامره  

و  تعیین شده برای هفته ی دانش آموزار برنامه ریزی مری نمرودم  دهم در نتیجه با یک برنامه ریزی 

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

راهی اوقات برای این که در امر تدریس   تنوع ایجاد رردد و خستگی بوجود نیایرد   -

  به تقارای خود دانش آموزار از آر تمرینات برای یادریری بیشتر و جذابیت کرار  

 . استفاده می نمودم 

ی اوقات نیز از آر تمرینات به صرورت طرحری و بره عنروار تک یرر بره دانرش        راه -

 . آموزار داده تا خود به مرح ه اجرا در بیاورند 

با حضور و نظرارت برر    را  با انجام این کارها کالس و مدرسه شور و حال دیگری پیدا کرد که این امر

انواده هرا نیرز اعرالم مری     خر  کثررروههای دانش آموزی در ساعت زنگ خالقیت متوجه می شدم و ا

 . داشتند که فرزندانشار در خانه نیز از شور و هیجار خاصی برای انجام تکالیر دارد 

  این طرح تغییر اساسی در اختیار دانش آموزار بوجود آورد کره باعرث شرد کره در     با رذشت زمار 

 . بارور کردر استعدادهای خالق دانش آموزار نقش اساسی داشته باشد 
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 :  2وری اطالعات شواهد آگرد

رر چه از رفتارها و اظهار نظرهای دانش آموزار و همکارار پیدا برود کره تغییرر و تحرولی در رفترار      

برای این که دقیقاً مشخص شود که روشهای به کار رفته شده موار . دانش آموزار بوجود آمده است 

در . ده ام اطالعات عینی و موا  جمع آوری کرنم  یا نه تصمیم ررفتم درباره آنچه انجام دابوده است 

از آر . یک ج سه مشترک با مع مار راه هایی را برای مطرح شدر از نتایج کار پریش بینری کرردیم    

 : جم ه 

 اظهار نظر همکارار و مع مار در مورد رفتار دانش آموزار و مقایسه رفتار آنها نسبت به قبل  - 

 بعد از اجرای طرح خالقیت در مدرسه  ش آموزارمقایسه پیشرفت تحصی ی دان - 

 ... نظر خواهی کتبی و حضوری از والدین و اظهار نظر در مورد رفتار فرزندانشار در منزل و  - 

 نظر خواهی کتبی و شفاهی از دانش آموزار و سنجیدر ورعیت قب ی دانش آموزار  - 

 

 نفرم ن ر سنجی از همکاران و معلمان در مورد وضعیت رفتاری دانش آموزا

خررررو        متوسرررر          رفتار دانش آموزان کالستان نسبت به قبل چگونه است -1

 ضعیف 

آیا برنامه های مورد ن ر بر پیشرفت درسی دانرش آمروزان    -2

 تاثیر داشته است ؟ 

خررررو        متوسرررر         

 ضعیف

خررررو        متوسرررر          وضعیت کلی مدرسه را چگونه می بینید ؟  -3

 ضعیف

رنامه ها و اقداما  انجام شده چه تاثیری برر رفترار دانرش    ب -4

 آموزان داشته است ؟

خررررو        متوسرررر         

 ضعیف
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 :فرم ن ر سنجی از او یاء در مورد وضعیت رفتاری فرزندانشان 

خررررو        متوسرررر          رفتار فرزندتان نسبت به قبل چگونه است  -1

 ضعیف 

یشرفت تحصریلی دانرش آمروزان    برنامه ها چه تاثیری بر پ -2

 داشته است ؟

خررررو        متوسرررر         

 ضعیف

  

اولیرا از وررعیت   % 2 مع مرار و  %  2 شواهد جمع آوری شده در این مرح ره نشرار مری داد کره     

رفتاری دانش آموزار ررایت داشتند و  اجرای این طرح در امر پیشرفت دانش آموزار نقش بسرزایی  

 . داشته است 
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 : ارزشیابی  تاثیر راه حل جدید و تعیین اعتبار آن 

ن دبسرتار قررار   یر ا و مدیراجرای این برنامه مورد توجه اولیاء و دانش آموزار و همچنین آموزرارار 

و بررای همره دانرش     ها  ررفت به طوری که آنار خواستار فراریرشدر این برنامه در سطح همه پایه

 . د آموزار حتی در سالهای آتی شدن

همچنین این برنامه شادی و نشاط را برای دانش آموزار فرراهم آورد بره طروری کره مردیر مدرسره       

 . تحصی ی دانش آموزار داشته است معتقد بود بسیاری از این فعالیت ها تاایر مثبتی بر پیشرفت 

..  .والدین نیز انجرام دادر ایرن فعالیرت هرا را باعرث خوشررفتاری   احسراس مسرئولیت پرذیری  و          

 . فرزندار خود می دانستند 

همچنین پس از آموزش الزم اولیاء در کالسهای آموزش خانواده که در زمینه خالقیت برود  ارزیرابی   

 : درار و مادرار برای فرزندار خود به کار می ررفتند به شرح ذیل بود روشهایی که این پ

 : روش هایی که پدرار و مادرار به کار بردند 

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

ا دیدر و حتی وقت خرود  من احساس می کنم یک کودک باید برای فکر کردر   ی -

 . را به بطالت رذراندر فرصت داشته باشد 

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

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

اطمینار حاصل می کنم که فرزندم می داند آنچه او آزمایش نموده یرا انجرام مری     -

 . دهد مورد تایید من است 
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 : عبارت بود از آنچه این پدرار و مادرار برای آموختن کاری به فرزندانشار انجام می دادند

 کودک را تشوی  می کردند  -

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

 به نظر می رسد از آر موقعیت لذت می بردند  -

 از بودر با کودک خود خوشحال بودند  -

 حامی و مشوق کودک بودند  -

 کودک را تحسین می کردند  -

 قادر به برقراری روابط خوب کاری با کودک بودند  -

 تا خود تصمیم بگیرد و مستقل عمل کند کودک را تشوی  می کردند  -

ررچه به کار ریری این برنامه نشار دهنده این بود که این برنامه نقش اساسی در پررورش خالقیرت   

تجزیره و تح یرل   )ایده های مطرح شده در ولی ارزیابی ک ی برنامه براساس.دانش آموزار داشته است

 :به شرح ذیل است(   اطالعات ص

(  اجررای ایرده  )در . روس در راس کار مری باشرد  اجرا در نیامد چرا که تدریس د به مرح ه(  ایده )

 با موفقیت انجام شد و توانستم روشهای پرورش خالقیت را در قالرب مطالرب درسری اسرتفاده    % 2 

رسرید و در ایرن زمینره اطرالع رسرانی الزم بره        با موفقیت کامل بره انجرام  % 22نیز (  و ایده.)کنم

 .نیز به دلیل مشکالت به مرح ه اجرا در نیامد( و ایده.)شدخانواده ها انجام 

 :همچنین در اجرای این برنامه با مشکالتی مواجه بودم که

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

برخی از خانواده ها با انجام چنین تمریناتی در منزل مواف  نبودنرد و آر را مرانع پیشررفت     . 

 .زندار خود می دانستنددرس فر
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برای مع رم وقرت ریرر    ...( پازل  تصویر و)تدارک خی ی از وسایل و طراحی خی ی از تمرینات . 

 .بود

بررای بعضری از آنهرا قابرل     . برخی ازاولیا نظر مساعدی برای انجام کارهای خالقانه نداشرتند  . 

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

به دلیل نداشتن ساعتی ویهه خالقیت در برنامه کالسی مجبور بودم رراهی از سراعات درس    . 

 . هنر و یا ورزش دانش آموزار استفاده کنم

شاید انجام چنین برنامه هایی برای سایر مع مین سخت باشد و یا وقرت الزم بررای انجرام آر را    

های متنوع در تمام دروس می توار ایرن کرار   نداشته باشند ولی با به کار ریری ت فیقی از شیوه 

 .را انجام داد و مشکل را برطرف نمود

 :ج مط وب دست یافتمبه هر حال در اجرای این برنامه ها و ایده ها به نتای

 اطالع رسانی خانواده ها و ج سات آموزش خانواده . 

 داشتن برنامه های متنوع و رونارور در تدریس . 

ی دانش آموزار با شررکت در فعالیرت هرای رروهری و انجرام      بارور کردر استعدادهای درون . 

 کارهای خالقانه

 پیشرفت درسی دانش آموزار در دروس مخت ر . 

به کارریری این روش ها نشار دهنده این امر بود که والدین و مع م می توانند در پررورش خالقیرت   

اختیار دانش آمروزار قررار    را در دانش آموزار نقش داشته باشند  ولی باید فرصت ها و  شرایط الزم

 .داد
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 بررسی وضعیت نمرات نوبت اول و دوم دانش آموزان کالس اول
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 :تجدید نظر و تصمیم گیری نهایی 

پس از این که  اطالعاتی در زمینه چگونگی اجرا و نتایج فعالیت های خود جمرع آوری نمرودم و برا    

هاد های همکارار و ج ساتی که با اولیای دانش آموزار داشتم سعی نمرودم  توجه به انتقادات و پیشن

کم و کاستی ها را جبرار کنم و آر طور که شواهد امر نشار می داد بحمردا  فعالیرت هرای انجرام     

به . هر چند رعر هایی در آر نهفته بود ولی قابل برطرف کردر بود . مناسب و قابل قبول بود شده 

. که همگی از آر لرذت بردنرد   . به وجود آورد هم  در دانش آموزار و هم والدین   ایهر حال انگیزه 

امروز در این دبستار   در حیاطی که اولیاء با دست های پر تالش خود فضای سبز و محیطی امرن و  

سر سبز برای بازی و جست و خیز و فعالیت های آموزشی فرزندار  خود فرراهم کررده انرد   صردای     

شاد کودکار هم چنار به روش می رسد و پنجره های کالس ها نه فقط به سوی  ییاهوهمهمه و ه

حیاط   ب که به سوی روستا و محیط زندری   به سوی شهرستار   بره سروی کشرور و دنیرا رشروده      

مع م ها در حیاط   در راهرو ها   در کالس و از پشت پنجره ها حرکات و فعالیت های دانرش  . است 

اینار کودکار یک روستا هستند که با کمی توجه   کمری مطالعره     . شاهده می کنند خود را مآموز 

و برجسرته تررین   آزاده تررین     کمی صرف وقت   کمی عش  و انتظار خواهند توانست مولرد تررین   

سازندرار کشور خود باشند و امره تالش و توجه مربیار خود را بره صرورت هدیره ای ارزشرمند بره      

 . نتقال دهند نسل های آینده ا
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 : نتایج 

 . افزایش یافت ( خالقیت ) سطح آگاهی وا دین در زمینه یکی از موهبت های ا هی  -1

 . دانش آموزان فعا یت های عملی را بهتر پسندیده و درک کردند  -2

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

چگونگی انجام این فعا یت ها و اهداف آنها آشرنا شرده و بهتررین راهنمرا و     وا دین با  -4

 . کمک برای فرزندان خود گردیدند 

 عدم تاکید او یاء بر نمره دانش آموزان  -5

 دانش آموزان با انجام فعا یت و تمرینهای خالقیت به مفاهیم درس تسل  پیدا کردند  -6

ی به خالقیت پرداخته و بسیاری از آن وسرایل  دانش آموزان در راستای اهداف آموزش -7

 . دست ساخته های خود آنان بود 

 حس کنجکاوی آنها پرور  یافت و به یک رقابت سا م و سازنده رسیدند  -8

 حس مشارکت جویی در بین آنها تقویت شد  -9

 با هم زیستن را تجربه کردند  -10

 با مطا   و تجربه های جدید آشنا شدند  -11

 تمامی دروس پیشرفت قابل مالح ه ای داشتند  در -12

 به خواندن کتا  عالقمند شدند  -13
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 : نتیجه گیری 

ایجاد خواهد شرد   ارر به فعالیت های خالقانه بیشتر توجه شود تحولی در کارها و کالس های درس 

.  کنرد ز ل نمروده و دریچره ای بره سروی ناشرناخته هرا برا       سهیکه می تواند آموزش و یادریری را ت

و روشهای مخت ر تدریس بیشرتر آشرنا شروند و شریوه هرای سرنتی را کنرار        همکارار باید با اصول 

حال که شعار دانش آموز محوری را اساس کار خود قرار داده ایم باید ذهن و عمرل دانرش   . بگذارند 

روح و کسرل   به کار ررفته و آر ها را تقویت نماییم زیررا محریط هرا و فضراهای بری      آموزار را تواماً

مع مار می تواننرد بردور صررف    . کننده و یکنواخت کالس   مانع رشد و خالقیت کودکار می شود 

 هزینه های زیاد مجموعه ای از مطالب و مواد آموزشی را فراهم نمایند که در خالقیت دانش آمروزار 

کره    ده مری کننرد  کودکار زمانی از مواد آموزشی به شکل بدیع و خالقانره اسرتفا   .تاایر داشته باشد

بررای  . رتیب دادر به آنها نقرش فعرال داشرته باشرند     تخود در انتخاب   سازماندهی   تهیه و نظم و 

کراری برس     دست زدر به کار خالقانه بدور برخود داری از یک منبع الهام م موس و عینیکودکار 

ر است ایرن امرر   اندیشه ورزی دانش آموزا وظیفه ی مدرسه پرورش تفکر منطقی وپس دشوار است 

مکن نمی شود مگر در سایه آموزش درست و دقی  و اار بخش و ایجراد براور و رررایش بره سروی      م

 . عمل و تفکر که البته باید در جریار تدریس و یادریری صورت ریرد 
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 پیشنهادات کلی برای پرورش خالقیت در معلمان و دانش آموزان 

ده سالگی است بنابراین  ن که سن ایجاد خالقیت عمدتاً قبل ازبا توجه به نتایج تحقیقات نسبی بر ای

ید به نقش دوره پیش دبستار و دبستار بیشتر توجه شود و تغییرات اساسی در سراختار ایرن دوره   با

 :براین اساس پیشنهادهای ذیل عنوار می شود. انجام ریرد

     ش و تقویرت آر در  آشنا ساختن مدیرار و مع مار با مفراهیم خالقیرت و راهکارهرای پررور

 فراریرار  با تشکیل دوره های آموزش رمن خدمت 

  تغییرات اساسی در کتاب های درس که زمینه رشد و خالقیت دانش آموزار را فراهم آورد 

  تغییر در شیوه های ارزشیابی و امتحانات که بتواند رشد خالقیت را دانش آموزار بسنجد . 

 اهمیت خالقیت و چگونگی کمک به رشرد آر از طررق    اطالع رسانی به خانواده ها درباره ی

 مخت ر 

  عالقه مند کردر دانش آموزار  به مطالعه 

   فعال سازی تشکل های دانش آموزی که خودیابی و خود شکوفایی و اعتماد به نفس دانرش

 .آموزار افزایش یابد 

 مه درسری  اختصاص درسی به نام خالقیت در مدارس و رنجاندر راه های پرورش آر در برنا

 مراکز تربیت مع م و تمام موسساتی که مع م و مربی تربیت می کنند 

  استفاده صحیح و مط وب در ساعت درس انشا 

  تغییر نام درس هنر و نقاشی به پرورش خالقیت   نوآوری   ابتکار 

  به دانش آموز ( بارش افکار ) آموزش یورش فکری 

 سخ و تدریس استفاده از شیوه های حل مساله و پرورش و پا 

 شناخت موانع بروز خالقیت و راهبردهای مقاب ه با آر 



برای خرید فایل ورد . فایل برای مشاهده است این 

 .قابل ویرایش به سایت مراجعه کنید 

 48 

 تقویت حس خوداتکایی مع مار برای بروز هرچه بیشتر نو اندیشی  نوآوری و خالقیت 

 تشوی  مادی و معنوی مع مار مدیرار و فراریرار خالق 

  پررورش  ابداع و کشر راه کارهای نو برای حل مشکالت و نارسایی های موجود در آموزش و

 به کمک مع مار
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 (1پیوست شماره) 

 سناریوی تدریس خالق

 اجرای نمونه تدریس  به رو  بار  مغزی

 اول ابتدایی :پایه

 علوم:ماده درسی

 آهنربا:موضوع

پس از تدریس به روش بارش فکری انتظار می رود فراریرار  بره موقعیرت هرای زیرر     :اهداف درس

 :دست یابند

 .ارد  استفاده از آهن ربا را بیار نمایندموارد بدیع و نوعی از مو . 

 .کاردستی خالقانه را با وسایل موجود طراحی کنند . 

 .نحوه ی کار با آهن ربا را توریح دهند . 

 .آهنربا بسازند . 

 .موارد استفاده و کاربرد آهنربا را بیار کنند . 

 .ایده ها و نظرات خود را بدور ترس بیار کنند . 

 .نماینداظهار عالقه به فعالیت های خالق  . 

 :فضا و مدل کالس

همه اعضای رروه تعامرل  . به صورت دایره ای قرار ریرند که رئیس و منشی ها در باالی رروه هستند

 .چهره به چهره دارند

 :راهبرد ایجاد انگیزه



برای خرید فایل ورد . فایل برای مشاهده است این 

 .قابل ویرایش به سایت مراجعه کنید 

 51 

از قبل روی مقوا تصویر یک رربه و یک سگ را ترسیم کرده و در پشت آر ها دو آهنربرای تیغره ای   

دو قطرب هرم نرام را در دو طررف     . ا با مقوا می پوشانیم که آهنربرا پیردا نباشرد   می چسبانیم و آر ر

صورت حیوار ها قرار داده ایم وقتی از روبرو به هم نزدیک می کنیم تصویر ها از هم دور مری شروند   

رربه را بر می رردانیم سگ به طرف آر کشیده می شود و از بچه ها سول می کنریم کره    ولی وقتی

 ی اتفاق می افتد؟چطور چنین چیز

 :ارزشیابی تشخیصی

. نام وسایل موجود در جعبه را  از بچه ها می پرسیم و اینکه چه اطالعاتی را راجرع بره آهنربرا دارنرد    

بررای  )نفری تقسیم می کنیم و یک نفرر رئریس    قبل از اجرای مراحل دانش آموزار را به سه رروه 

و دو نفرر منشری بررای نوشرتن     ( بیار نظرات نگه داشتن و تنظیم وقت و هماهنگ کردر رروه برای

 :نظرات بچه ها تعیین می کنیم به این ترتیب که

 :بچه های عزیزم در این روش چهار قانور وجود دارد که ما م زم به رعایت آنها هستیم

انتقاد ممنوع یعنی هرکس باید نظر و عقیده خود را بیار کند و دیگرار ح  ندارند از نظر او انتقاد . 

ند ما باید این فرصت را به همدیگر بدهیم که بدور ترس از مسرخره شردر ایرده  و نظرر خرود را      کن

 .بگوییم

نظرات  یر معمول بدهد بهتر است  راهی اوقات ایده های عجیب و  ریب بهترین ایده هرا   هرکس. 

 .می شوند

شرده ایرده  وطررح     هرچه تعداد ایده ها بیشتر باشد بهتر است بنابراین شما باید در مردت تعیرین  . 

 .های بیشتری بدهید

در پایار هم ایده ها و نظرات شما با هم ترکیب می شوند و اصالح می رردند یعنی هررکس از اعضرا   

 .باید عالوه  بر ایده های شخصی خود به اصالح و ترکیب ایده های بقیه بچه ها بپردازد

 (تو ید اندیشه: )مرحله نخست
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رروه یک جعبه وسایل و یک موروع تهیه کرده ام تا در آر زمینره   دانش آموزار عزیزم من برای هر

 .هر رروه کار نماید

می توانید از تمرام یرا بعضری وسرایل     . چگونه خودمار آهنربا بسازیم:موروع شما این است:رروه اول

 .استفاده کنید

-مریخ -مقوا-چسب-قیچی-قطعات آهنی پالستیکی و چوبی-انواع آهنربا)وسایل شما عبارت است از 

 باطری-سیم

من یک ربط صوت هم در اختیار هر رروه قرار می دهم تا صحبت ها و نظرات خود را رربط کنیرد   

 .و بعداً بررسی نماید

-ف رزی -قطعرات آهنری  -آهنربا.با این وسالی کار دستی های خالقانه طراحی کنید: موروع:رروه دوم

 ریره –باطری -نخ-چسب-مقوا

 .ایل چند نوع بازی طراحی کنیدبا آهنربا و سایر وس: رروه سوم

 مداد رنگی-سوزر-نخ-ربط صوت-ظرف آب-قیچی-چسب-مقوا:انواع آهنربا

هنگامی که دانش آموزار مشغول فعالیت هستند آموزرار به رروهها سر می زند و آنها را هدایت مری  

ورد تشروی   تا نمونه های جدید و بدیعی را بیار کنند و یا ارائه دهند ودانش آمروزار سراعی مر   . کند

 .قرار ریرند

 :مرحله دوم ارزشیابی

در این مرح ه مدل کالس عوض شده و همره در دو ردیرر مری نشرینند و دانرش آمروزار در مرورد        

نظریات خود صحبت می کنند و با هدایت مع م سعی می کنند آموخته های خود را از ایرن فعالیرت   

می شود و ارر وسایل سراخته شرده برود هر     نتایج کار به صورت جدولی روی تاب و ترسیم. بیار دارند

 .رروه راجع به آر توریح می دهند و دیگرار نیز نظرات خود را راجع به آر بیار  می کنند

 .در آهنربا قطب های همنام همدیگر را می ربایند . 
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 .با سیم و میخ و باطری می شود آهنربا ساخت . 

 .ب به حرکت درآوردبا کمک آهنربا می شود چیزی راروی آ . 

 قطب های همنام آهنربا با هم دشمنند و قطب های  یر همنام رفی  . 

 :معرفی دانشمند خالق

او پسر یک آهنگربرود کره   . خوب بچه ها حاال نوبت به معرفی دانشمند خالق مایکل فارادی می باشد

 .او در سخنرانیها شرکت می کرد و از آنها یادداشت بر می داشت. کتابهای زیادی می خواند

 ...رادی کارهای جدید داشت ومایکل فا

 :ارزشیابی پایانی

 :سواالتی نظیر سواالت زیر از دانش آموزار می پرسیم

 برای این که خالقیت  پرورش پیدا کند چگونه عمل کردیم؟ . 

 از آهنربا برای چه نوع کارهایی استفاده می کنیم؟ . 

 آهنربای الکتریکی بهتر است یا آهنربای معمولی چرا؟ . 

 آهنربا وجود دارند؟چه نوع هایی از  . 

 :ارائه تکلیف

از دانش آموزار می خواهم کتابها و مجالتی را که در منزل دارند ورق بزنند یرا برا مشراهده     . 

 .ویترین مغازه ها سعی کنند ایده هایی را برای کار با آهنرها بیابند و یادداشت کنند

 .درباره آهنربا یک داستار تخی ی بسازند . 

احی کنند که در ساخت آر از آهنربا اسرتفاده شرده و مروارد    یک وسی ه عجیب و  ریب طر . 

 .استفاده آر را بیار نمایند
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 منابع و ماخذ 

 کتا 

   ، چاپ امیر حسینی ، خسرو ، روان شناسی خالقیت و نوآوری ، ناشر ، عارف کامل

 .   1384اول ، 

      ای هر  تورنس ، نی یان ، ترجمه ی دکتر حسن قاسرم زاده ، اسرتعدادها و مهرار

 . خالقیت  

   اهمیت خالقیرت و شریوه هرای پررور  آن ،       (1381)حسینی ، افضل ا سادا ،

 .مشهد ، آستان قدس رضوی

   سیف ، علی اکبر ، روان شناسی پرورشی ، چاپ شانزدهم ، انتشارا  آگاه ، تهران

1375  . 

    ه ی سلیمانی ، افشین ، کالس خالقیت ، انتشارا  انجمن او یراء و مربیران ، شرمار

 .  141انتشار 

 قاسمی پویا،اقبال،راهنمای معلمان پژوهنده 

  1384کریمی ، علی ، پرور  خالقیت ، انتشارا  رسانه تخصصی  

 مجال  

  (  310،  309)شماره های  1384تابستان  –ماهنامه تربیتی پیوند 

  رشد تکنو وژی ، فرج اهلل ، محتوای درسی و پرورشی خالقیت دانش آموزان ، سال

  7م شماره پنج
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  ، ر دانش آمروزان  د خالقیت و شیوه های پرور  آن» رشد معلم ، محمد آرمند » ،

 .  12سال 

 1386رشد معلم،دوره ی بیست و ششم، نیمه اول مهر 

 یاینترنتمنابع 

 www.google.comسایت * 

 یرار اآموزش و پرورش 

 کارراه خالقیت و نوآوری

 

  


