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 : چکیده 

يی كیه از  هديهدر جوامع پيشرفته امروزي پرورش خالقيت از مهمترين اصول است با بررسیی كشیو  

در  هديهنظر صنعتی فرهنگی و اجتماعی رشد چشمگيري داشته اند متوجه می شويم كه ايین كشیو  

ی توسیعه  هديهدر حیال حاریر در كشیو   .زمينه ي پرورش خالقيت رشد و تالش بيشتري داشته اند 

در شیر   . يافته شكوفايی خالقيت يكی از عالی ترين و محكم ترين اهداف آموزش و پیرورش اسیت   

با توجه به تحیوالت بسیيار سیريع و اجتنیاپ ناپینير دنيیا خ اهیر خواهیان پیرورش           حساس كنونی و

استعدادها و شكوفايی خالقيت و نوآوري در افراد هستيم بايد نظام آموزش و پرورش را متحول كیرد  

براي اين منظور الزم است هماهنگی و برنامه ريزي دقيق و كاملی در عرصه ي آمیوزش و پیرورش   . 

تنها معلم خالق اسیت كیه میی توانید     . در اين فرايند معلم نقش اصلی را ايفا می كند .داشته باشيم 

اما نكته ي قابل تامل آن است كه هر آموزش و پیرورش و  . دانش آموزان خالق و نوآور پرورش دهد 

تنها آموزش و پرورش پويا خ خالق خ متحول . هر معلمی نمی تواند اين بار سنگين رابه مقصد برساند 

تواند در تحقق اين رسالت تاريخی خويش موفق باشد و اين دقيقاً همان نيازي است كه در سیال   می
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از آن ياد « تحول بنيادين آموزش و پرورش » هنشته رهبر انديشمندانه انقالپ اسالمی تحت عنوان 

»  هسته اصلی تحول در نظام آموزشی خ هم چنان كه مقام معظم رهبري تاكيد كرده اند. شده است 

بنابراين داشتن افرادي كه توانیايی پیرورش پويیايی و خالقيیت را دارنید از اهميیت       « خالقيت است 

 . خاصی برخوردار است 

با توجه به اين كه سرنوشت جامعه به دست افراد خالق رقم می خیورد بیا خیود تصیميم هیرفتم در      

 هديیه و  هیدي قلیويم   دو سال تحصيلی حارر اقداماتی را در جهت پرورش خالقيت دانش آمیوزان  

چه اقداماتی انجام دهم تا خالقیتت دانتش   : انجام دهم و مساله را براي خود اين طور عنوان نمودم كه 

 را افزایش دهم   هدیهو  هدیدو قلو  آموزان

اطالع رسانی خانواده ها از طريق كالس هیاي آمیوزش خیانواده خ اسیتفاده از روش هیاي تشیويق و       

اي رشد و پرورش خالقيت دانش آموزان وهمچنين تمرينات ويیژه دانیش   اجراي طرح هاي جديد  بر

يی بیود كیه بیا همكیاري میدير      هیديه از جمله  كا... آموزان و به كارهيري روش تدريس فعال و پويا 

مدرسه و ساير همكاران انجام دادم و  در آن توفيق پيدا كردم و اميد است اين اثر بتوانید سیهمی در   

كر خالق همه ي دانش آموزان اين سرزمين داشته باشد و معلمان در هیر دوره  شكوفايی و باروري تف

ی بسیته دانیش آمیوزان را    هديهتحصيلی بتوانند به تقويت تفكر خالق بپردازند و بدين سان بتوانند پ

 .بگشايند و آنها را همچون هماي سعادت بر بلنداي جامعه به پرواز در آورند

  

 : مقدمه 

 . ستی مرواريد خالقيت را يافتن و به زيور وجود خود آراستن چه زيباست در صدف ه



 . فایل برای مشاهده است ین ا

برای خرید فایل ورد قابل ویرایش به سایت مراجعه 

 .کنید 

 2 

و در روي زمیين    و روح خیدا در او دميیده شیده      مگر می شود كه انسان به زيور هسیتی آراسیته   

و قیدرت بيیان و    و دانیا    و شینوا و بينیا    و خداوند به او كرامت و بزرهی بخشیيده     جانشين خدا 

 . نباشد  داشته باشد ولی خالق  نوشتن

بیار  از آفیرينش خ خلیق و آفريیدن در هسیتی       2  از اهميت خالقيت همان بس كه در قرآن كريم 

 .هفته شده است و هر پرتوي از هستی برگ زرين خلق و زايش جديد را در بطن خود به همیراه دارد 

زنیدهی و  رفتیار و عمیل انسیان در     خخ انديشه و قلیم لنا خالقيت يك موهبت الهی است كه در فكر . 

ايین موهبیت الهیی و قیدرت     بسط خ تربيیت و تمیرين   جلوه پيدا می كند و اهر زمينه ي محيط كار 

را مغزي فراهم نگردد از يك نعمت فوق العاده مهم و كليدي محروم مانده ايم به طوري كه زيیان آن  

 . در ابعاد و صور هوناهون در زندهی فردي و اجتماعی خواهيم چشيد 

و میانع  و اساسی پيشیرفت   ع بشري به خالقيت نياز مبرم دارند خالقيت رمز اصلی امروزه همه جوام

عقيیده دارد اهیر جامعیه نتوانید از موهبیت خالقيیت       « تورين بی » . وابستگی يك جامعه پويا است 

بررسیی    كم اثرترين مخلوقات خواهید بیود    استفاده كند انسان ديگر اشرف مخلوقات نيست خ بلكه 

پرورش درسطح ايران و جهان نشان می دهد كه هدف اساسیی آن تربيیت افیرادي     اهداف آموزش و

است كه با اتكاء  به نيروي اراده و مستقل خويش منطقی بيانديشند و به جاي وابسیتگی و اسیتفاده   

از دستاوردهاي اقتصادي و فرهنگی ديگران خ مولد دانش خ تكنولوژي و فرهنگ مناسب براي زنیدهی  

                                                
  تين آيه  -  
 2 فجر آيه  -  
   بقره آيه  -  
   آيه  -اسرا -  
  دهر آيه  -  
 2 بقره آيه  -  
   و رحمن آيه   -  
   ص (      )    سال   رشد معلم شماره ي « چگونگی پرورش خالقيت در دانش آموزان » افضل السادات حسينی  -  
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خالق در عصر دانايی باشند خ بی همان خ آموزش و پرورش باتوجه به برنامه ريزهیاي  مستقل خ فعال خ 

دون و با توجه به اهميت خالقيت براي رشد و ترقی فكري خ دانش آموزان می كوشد پس مصحيح و 

صنعت و تكنولوژي بايید از دبسیتان و قبیل از دبسیتان آ یاز      براي رشد خالقيت و نوآوري در دنياي 

و نوآوري را در دانش آموزان خود اهر خالقيت . ه بهترين مكان براي اين موروع است كنيم و مدرس

در . داشتن افراد متخصص خ مديران كارآمد و خالق محیروم میی مانید     ازپرورش دهيم خ نسل آينده 

 . ا می كند فاين فرايند معلم نقش اصلی را اي

وزه هیاي مختلیف فرهنگیی سياسیی خ     به اعتقاد اكثريت قريب اتفاق صاحب نظیران و متفكیران حی   

آموزش و پرورش نقش بی بديل در فرايند توسعه و بالنیدهی   خاجتماعی خ و اقتصادي در دنياي جديد

در به عبارت ديگر خ راه درمان بسياري از دردهیاي جامعیه را بايید    . وملت ها ايفا می كند  هديهكشو

ي در صنعت را بايید در دوران كیودكی   آموزش و پرورش جستجو كرد خ همچنان كه خالقيت و نوآور

و نوجوانی جست و جو كرد لنا در پاسخ به ايین نیدا هسیترش خالقيیت و نیوآوري در صینعت را در       

بیا توجیه بیه ايین كیه خالقيیت میی توانید         . جامعه آموزش و پرورش خ معلمان بايد پيش هام شوند 

هیا خ يابنیده نیا دانسیتنی هیا باشید و       شكننده محدوديت ها خ برازنده ناتوانی ها خ شكافنده ناشناخته 

استفاده از خالقيت می توان مرز بين دانستن و توانستن را از ميان برداشت و فاصله كه با نظريه اين 

بين قواي بالقوه و توانايی هاي بالفعل انسان را به حداقل رساند و با عطف به اين مطلب كیه يكیی از   

سرمايه هناري و بهیره هيیري از نيروهیا خیالق اسیت      عمده پس رفتگی دول مختلف خ ميزان داليل 

وعالوه بر اين ها خ با توجه به اين كه حل معضالت اجتماعی خ اقتصیادي خ سياسیی خ كشیور در هیرو     

پس رروري است كه تمامی معلمان خ مديران و والدين ما بايد همیه  . وجود انديشه هاي خالق است 

ي و روز آوري داشیته باشید و هیم زمينیه رشید و      در تمام عرصه هاي علمی تربيتیی خیويش نیوآور   
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شكوفايی استعدادهاي خالق دانش آموزان را فراهم آورند و هم چنیان طرحیی در اندازنید كیه رشید      

 : استعدادهاي خداداد بشر تامين هردد و به قول خواجه شيراز 

 ر اندازيمیبيا تا هل برافشانيم و می در سا 

 اندازيمفلك را سخت بشكافيم و طرحی نو در 



 . فایل برای مشاهده است ین ا

برای خرید فایل ورد قابل ویرایش به سایت مراجعه 

 .کنید 

 9 

 : توصیف وضعیت موجود و بیان مساله 

و دوباره كوچه ها و خيابان ها از حضور بچیه  . خ سال تحصيلی جديد هم آ از شد با شروع فصل پائيز 

هیر  . هياهو و  و اي آن فضاي سرد و بی روح مدرسه را پر از ترنم شادي و نشا  كرد . ها پر هشت 

ر از هنشته با كوله باري از خاطرات قیديمی خ سیال جديید را آ یاز     بهتر و پر بارتكدام از آنها به اميد 

امسال به اميد خدا سال تحصيلی را آ از نمودم و اميدوار بودم بتوانم با تغيير محیيط كیاري   . كردند 

با تقسيم شدن كالس ها مسئوليت پیر  . و هم دانش آموزان را افزايش دهم  خهم بار علمی خود خخود

با توجه به تجربه و تدريس چند ساله در ايین پايیه شیايد تكیرار     . و واهنار شد  به من دومبار كالس 

اما از همان ابتداي سیال تحصیيلی تصیميم هیرفتم     . دوباره آن برايم خسته كننده و تكراري می بود 

امسال را با شيوه جديد شروع نمايم تا هم بیراي دانیش آمیوزان و هیم خیودم تنیوعی باشید و هیم         

 .در روش خود و دانش آموزان بوجود آورده باشم كوچكترين تغيير 

با هنشت چندين هفته از شروع سال تحصيلی و همچنين با توجیه بیه تعیاريفی كیه از خالقيیت در      

خ روحيه ي خالقانیه را كمتیر مشیاهده    دومكتب هوناهون مطالعه كرده بودمخ در دانش آموزان كالس 

بیا توجیه    .براي آنها در اين زمينه بوجود نيامده بودشايد به اين دليل باشد كه تاكنون فرصتی . كردم

به اين كه هدف آموزش و پرورش در همه سطوح تحصيلی علیی الخصیوص در دوره ابتیدايی ايجیاد     

ي آفريننده در دانش آموزان است و هسته اصلی تحول در نظام آموزش و پرورش خالقيت توانايی ها

اد خالقيیت در دانیش آمیوزان مهمتیرين مسیئوليت      است ودر دنياي پر تغيير قرن بيست و يكم ايج

پس وظيفه خود دانستم به عنوان معلمی كه نقش كليدي و اساسی . پرورشی آموزشگاه ها می باشد 

در اين زمان دارد خ محور كار خود را بر روي خالقيت دانیش آمیوزان قیرار بیدهم چیرا كیه پیرورش        

ی است كه بايد مورد توجه معلمين قرار بگيرد استعدادهاي فطري دانش آموزان از مسايل بسيار مهم
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علی الخصوص دوران ابتدايی كه تمام صفات اكتسابی و الگوها رفتاري در اين زمان اخن می شود و . 

مطلبیی میی خوانیدم كیه طیی      . شخصيت واقعی كودک بر اساس همين مسائل شیكل میی پینيرد    

دوران كودكی كم و بيش در همه افیراد   تحقيقات به عمل آمده خ مشاده شده كه تمام مواهبی كه در

اهه خالق ابراز شده خ پس از مدتی دچار كاستی يیا ركیود   دی فی البهديهوجود دارد و به صورت رفتا

هرديده است كه بايد هفت عامل اصلی اتالف يا به فراموش سیپردن ايین مهیارت هیا خ مربيیان میی       

ده خ شكافنده خ توان بخیش خ و درمیانگر خ   باشند پس معلمی در زمان حارر خ مهارتی است تغيير دهن

وجیود  ايین  بیا  .  دمسلماً از دنياي پر تغيير و پر شتاپ جامعه جهانی عقب می مان دمعلم نتوان هراهر 

در همان ابتداي سال فكر می كردم كه اهر هر معلمی در هر سیال از تیدريس خیود حیداقل بتوانید      

ود آورد آنوقیت آمیوزش و پیرورش میا پيشیرفت      كوچكترين تغيير در روش خود و دانش آموزان بوج

چشم ها را بايید شسیت خ جیور    : نگرش معلمان عوض شود و به قول معروف   بايد  پس .خواهد كرد

همين فكر و  نگرش مبناي پژوهش من قرار هرفت و مرا بیر آن داشیت بیه هونیه اي      .ديگر بايد ديد

و در جهت پرورش خالقيت دانش آموزان قالب هاي كليشه اي را شكسته و روشهايی عمل نمايم كه 

. در پیيش بگيیرم   كه دوقلو هیم بودنید را    هديهو  هديمخصوصا دو نفر از دانش آموزانم به نام هاي 

 مخالقيیت دانیش آمیوزان    مپس اين مساله را براي خود اينطور عنوان نمیودم كیه چگونیه میی تیوان     

  بدهم؟را پرورش  هديهو  هديبخصوص 

 : 1واهد گردآوری اطالعات و ش

همزمان با اين فكر خ كه چگونه می توان روحيه خالقيت و نوآوري را در بين دانیش آمیوزان پیرورش     

مدير مدرسیه ریمن اسیتقبال از    . را با مدير مدرسه در ميان بگنارم داد تصميم هرفتم ابتدا موروع 

تیا در سیايه    خاولين فرصت موریوع را در شیوراي آموزهیاران مطیرح كنید       راين ايده قول داد كه د
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خوشحال شدم از اين بابت  .همفكري با يكديگر بتوانيم راه حل مناسبی براي اين موروع ارائه دهيم 

كه نیه تنهیا میديران آنهیا      ستبر خواسته ادر مدارسی  هديهر ديده ام كه خالق ترين كا هديهبا ازير

عاليیت جديید داشیتند  و آمیاده     انتظار فنيز  ن آنها يمعلماز بلكه  هرا تشويق نمودالقی فعاليتهاي خ

 .شنيدن و دريافت انديشه ها جديد و بديع می باشند 

نسیيم  همين امر باعث شد كه بعضی از معلمان پايه هاي ديگرنيز در اين موروع سیهيم شیوند و بیا    

تازه اي محيط خشك مدرسه و كالس هايی را كه معموالً با روش انتقال معلومیات بیه صیورت يیك     

 .علم به دانش آموز اداره می شد با طراوت و  شاداپ سازندطرفهخاز طريق م

طی نشستی كه با همكاران خود در مدرسه داشتيم تصميم بر اين شد كیه ابتیدا عیواملی كیه میانع      

طیی صیحبت هیا و نتيجیه      .دانش آموزان می هردد خ بررسیی هیردد  در نوآوري و پيشرفت خالقيت 

اجتماعی را از موانع خالقيت بیر شیمردند كیه هیر      هيري از صحبت هاي آنها عوامل فردي و عوامل

 ( و نمودار شماره ). كدام از اين عوامل خود در برهيرنده عوامل ديگري می باشد 

 

 

 

 

 موانع خالقیت: 1نمودار شماره

موانع 

 اجتماعی

موانع 

 فردي

موانع 

 القيتخ
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 موانع فردی خالقیت: 2نمودار شماره 

 

                              

 مدرسه                                     

  

 

 

عتقاد به ا
ی بودن ارث

 حالقيت 
 عادت 
  

استراحت 

 طلبی 

عدم اعتماد 
 به نفس 

ترس از 

 شكست 

عدم تمركز 

 ذهنی 

 متعهد نبودن 

عدم تحمل 

 ابهام و تضاد 

تمايل به 

همفكري و 
 همسويی 

تجربيات 

 هنشته 

كمرويی و 

 خجالتی بودن 

نداشتن 

انعطاف 

 پذیری 

تصور منفي 

 از خود

داشتن ن

مقاومت و 

 پشتكار

موانع فردی 

 خالقیت 

   موانع خانواده     

                    اجتماعی                

 خالقیت                

 

 

هروه 

 اجتماعی
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 موانع اجتماعي خالقیت:3نمودار شماره

بعضی از میديران و معلمیان آن میدارس نيیز     . معلمان مدارس ديگر داشتم طی صحبتی كه با ساير 

همين موانع را به عنوان موانع خالقيت مطرح كردند كه در اين ميان نقش عوامل اجتماعی را بسیيار  

 .  ندانستمهم د

ن پايیه و  می اما براي آن كه يافتیه هیاي   . موارد مطرح شده تا حدودي موانع خالقيت را روشن نمود 

اساس علمی و تحقيقاتی داشته باشد تصميم هرفتم تیا در بیين كتابهیا ومنیابع علمیی و تحقيقیاتی       

طیی جسیت و   . بررسی نمیايم   شكل علمی نتی مطالب را به  موجود در كتابخانه و سايت هاي اينتر

محققان معتقدند همه انسان ها در كیودكی  : جو در سايت هاي اينترنتی به اين مهم دست يافتم كه 

بی توجهی به اين توانايی و عدم تقويیت   و اما نبود محيطی مناسب. از استعداد خالقيت برخوردارند 

از راه هیاي   میی تیوان  ی خیالق را  هیديه محيط مساعد براي ايجیاد رفتا . آن مانع ظهورش می شود 

. اصولی بنا كرد كه بیه رفتیار خیالق منجیر میی شیود       هوناهون به وجود آورد و بايد آن را بر اساس 

پرورش تفكر و رفتار خالق می تواند نقش مثبت يا منفی  د وخانواده از عوامل مهمی است كه در رش

در میورد  همچنیين  در خانواده هايی كه به كودک تا حدي اسیتقالل داده میی شیود و     .داشته باشد 

. كه كودک می پرسد تا حد امكان او را راهنمايی و تشیويق بیه يیافتن پاسیخ میی كننید       سئواالتی 

ن عقيده دارند كه فقط از طريق رفتارشان اسیت كیه میی    يته از والدساين د. خالقيت رشد می كند 

زادي عمل نمی دهد اما خانواده اي كه هرهز به كودک آ. توانند احترام كودک را به خود جلب كنند 

در چنیين خیانواده   . بايد نظر والدين را بپرسد  هديهبه طوري كه در مورد كوچك ترين مسائل و كا. 

فداي والدين می شود و آن ها هستند كه براي كودک برنامه ريیزي میی   كودک اي عالقه و استعداد 
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نید از او میی خواهنید    به كنجكاوي و سئواالت كودكانه اهميت نمیی ده . كنند و تصميم می هيرند 

 ... مانند افراد بزرهسال و عاقل باشد و 

خیاموش میی شیود و فرصیتی     در اين خانواده نيروي تفكر و خالقيت كودكان در همان مراحل اوليه 

بنابراين خانواده میی توانید هیم محیل بیروز و آشیكار شیدن و         .براي بروز و شكوفايی نخواهد داشت

ن باشید و هیم محلیی بیراي ناديیده هیرفتن و  فلیت از بیروز         پرورش استعدادها و خالقيیت كودكیا  

همچنين اهر به استناد نظر ژان پياژه خ هدف اصلی آموزش و پرورش خ به ويیژه آفیرينش    .استعدادها 

ی نو و انسیان هیاي خیالق بیدانيم مدرسیه نيیز میی توانید در         هديهبه انجام دادن كا خانسان ها توانا

اشته باشد خ در برخی از مدارس با كودكان بیه هونیه اي رفتیار    خالقيت دانش آموزان نقش اساسی د

آ یاز راه خ از  آن ها رشد نمی كنید خ بلكیه در همیان     می شود كه نه تنها خالقيت و نيروي سازندهی

همیه كودكیان تیا قبیل از ورود بیه مدرسیه داراي       : ارنست ديمنه می هويد . رشد و نمو باز می ماند 

از  خیالق  اما ديري نمی پايد كه اين حس زيبا و فهم. ده از واقعيت اند نيروي تخليل قوي و تفكر زن

 . جهان هستی خ در هياهوي آموزش رسمی مدرسه رنگ می بازد 

شيوه هیاي تیدريس مناسیب و    نقش اساسی و مهم دارد زيرا می تواند با انتخاپ  زمينه اين درمعلم 

ت دانیش آمیوزان نقیش اصیلی را داشیته      در خالقي... همچنين ايجاد فرصت هايی براي حل مساله و

يا از شیكوفايی آن جلیوهيري    ه نيز می تواند زمينه بروز و ظهور خالقيت را فراهم سازد عجام. باشد 

و با عقايد خرافی و كهنه رايج در جامعه چون اعتقاد منفی به جز و قسمت وسرنوشت شانس خ . كند 

خود را از دسیت بدهید تالشیی در جهیت خیود       باعث می شود كه فرد فعاليت... طبقات اجتماعی و 

 .بدين ترتيب اطالعات الزم را در اين مورد جمع آوري نموده. شكوفايی بروز ندهند 
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امی سعی و تالش بيشتري براي شناخت موانیع رشید خالقيیت خ ايین     راميد است معلمان و اولياي ه

يی هر چیه بیيش تیر كودكیان و     نيروي سازنده و آفريننده از خود نشان دهند تا شاهد رشد و شكوفا

 . نوجوانان كشور مان باشيم 

 : تجزیه و تحلیل اطالعات 

براي آن كه مجموع اطالعات جمع آوري شده را مورد تجزيیه و تحليیل قیراردهم خ تصیميم هیرفتم      

را بیا دو  . موانع و عللی را كه طی نشست با همكاران و بررسی منابع و كتب به آن دست يافته بیودم  

اساتيد تعليم و تربيت در ميان بگنارم خ تا  در سايه همفكري با آنها اطالعات بيشیتري كسیب   نفر از 

 . نمايم 

خالقيت و نوآوري دانش نتايج حاصله از تجزيه و تحليل اطالعات كه طی مصاحبه با اساتيد در مورد 

 : آموزان بدست آوردم به قرار ذيل است 

میی تواننید     راحل زندهی خ از بدو تولد كودک تا بزرهسالیعوامل هوناهونی وجود دارد كه در تمام م

برخی از اين عوامل جنبیه ي فيزيولیوژيكی   . رو به رو سازند به اشكال مختلف خالقيت فرد را با مانع 

دارند و مستقيماً بر كنش هاي عمومی ذهن فرد تاثير منفی میی هنارنید و فراينید رشید تفكیر او را      

و روانیی كیه البتیه    د نظير اختالالت ارثی و يیا ریايعات جسیمانی    نكن متوقف و يا دچار اختالل می

اما عوامل ديگري نيز وجود دارد كه مستقيم يیا  يیر مسیتقيم    . شامل درصد كمی از افراد می شود 

ايین دسیته از   . سبب تضعيف يیا تخريیب آن میی شیود     و خالقيت فرد را تحت تاثير قرار می دهند 

 أبرخیی از ايین موانیع منشی    . موانع محيطی خالقيت نام هناري كرد عوامل را می توان تحت عنوان 

يعنی در جريان تعامل كودک با والدين و محيط خانه پديد می آيند تعدادي ديگیر  . خانوادهی دارند 

مربیی و  از اين موانع برخاسته از محيط تحصيلی فیرد میی باشیند و در طیی تعامیل او بیا معلیم يیا         
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امیا  . در محيط هاي آموزشی بر خالقيت وي تاثير مخرپ می هنارنید  همچنين ساير هم ساالن خود 

موانع محيطی خالقيت از همه مهم تیر اسیت و میی توانید نقیش بسیزايی در پیرورش         اين دستهاز 

 . خالقيت داشته باشد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

به نقش اساسی عوامل محيطی در رشد و پرورش خالقيت حال می بايست بیه تقويیت ايین    با توجه 

. قیرار داد  ( يعنی خانواده و مدرسیه  ) پرداخت و برنامه هاي خود را پيرامون دو عامل محيطی عامل 

به همين منظور براي پيش بينی برنامه هاي الزم در جهت رشد و پرورش خالقيت دانش آمیوزان بیا   

كه ارزش هر ايده بر اساس چنید مشخصیه   خخ طراحی نموده  ريزهمفكري ايده هايی را در قالب طرح 

» و « قابليیت اجیرا   « » اقتصادي و مقرون بیه صیرفه بیودن    » مشخصاتی همچون . عيين می شود ت

از جمله مشخصاتی بیود كیه میی    « زمان مورد نياز » و « نو بودن » « قانونی بودن « » عملی بودن 

مشخص كند كه پس از محاسبه كلی ايده ارزشمند   تا  2توانست ارزش هر ايده را بر اساس نمرات 

ن طیرح بودنید بیه طیور     يی كه متقاری اجراي ا انیالزم به ذكر است كه همكار. خص می هرديد مش
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جداهانه اين ايده ها را بررسی نموده و بر اساس امكانات و توانايی خود به برنامه ريزي در جهت ايیده  

 . ارزشمند خود می پرداختند 

زمان  ایده ها

 مورد نیاز

عملي 

 بودن

مقرون به 

صرفه 

 بودن

ني قانو

 بودن

نو 

 بودن

به جای تدریس درس به پررور  خالقیرت    -1

 بپردازیم 

1 0 1 0 3 

رو  هررای پرررور  خالقیررت را در قا رر   -2

 مطا   درسي استفاده کنیم 

1 4 4 5 5 

در جلسه وا دین را دعرو  کنریم و بررای     -3

 رشد خالقیت دانش آموزان برنامه ریزی کنیم 

3 5 4 5 5 

مدرسه به آموز  و جلسه آموز  خانواده -4

 پرور  خالقیت اختصاص دهم 

4 5 5 5 3 

در زمینه خالقیت دعرو   از یک متخصص -5

کنیم که طرح های مرا را بررسري و زیرر ن رر     

 بگیرد 

3 4 3 5 4 

با کمک نمایندگان وا دین و همكاری یرک   -6

متخصص خالقیت انجمرن پررور  خالقیرت    

2 3 3 2 5 
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 مدرسه را راه اندازی کنیم 

  0= کامالً نامتناس                        5=  متناس  کامالً

 

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

 : در زمینه خانواده 

باال بردن سطح آهاهی والیدين در جهیت رشید و پیرورش خالقيیت فرزندانشیان از طريیق         - 

 آموزش 

 يه و ساخته هاي دانش آموزان پنيرش تخيالت كودک و احترام به عقايد و نظر - 

 تامين آزادي مناسب و استقالل روانی و فردي كودک و پرهيز از قوانين خشك در منزل  - 

 پرهيز از انتقاد مكرر از رفتار هاي كودک  - 

 شناسايی عاليق درونی كودک  - 

 ايجاد جو احترام آميز در خانواده و پرهيز از مقايسه كودكان با يكديگر  - 

 خالق در خانواده و الگو بودن خانواده در زمينه خالقيت تشويق فعاليت هاي  - 

 در زمینه مدرسه روش های تدریس فعال چون 

 استفاده از حل مساله و پرسش و پاسخ در تدريس  - 

 ی پرورش و تقويت آن در دانش آموزان هديهآشنا شدن معلم با مفاهيم خالقيت و راهكا - 

 هاي خالق دانش آموزان بوجود آوردن امكانات الزم براي انجام فعاليت  - 

 توجه به تفاوت هاي فردي دانش آموزان  - 

 ارائه تكاليف درسی متنوع جهت پرورش قوه تخيل و خالقيت دانش آموزان  - 
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 خانواده   

 معلم

 عالقه مند كردن دانش آموزان به مطالعه  - 

 عدم تاكيد زياد بر نمره و ارزشيابی  - 

 قرار ندادن قوانين خشك و افراطی در محيط مدرسه  - 

 ه نكات مثبت دانش آموزان تشويق و توجه ب -2

 توجه به سئواالت عجيب و  ريب دانش آموزان  -2 

 : به طور كلی با در نظر هرفتن سه مقوله مهم زير می توان به هدف مورد نظر رسيد 

 خانواده  - 

 مدرسه  - 

 معلم  - 

و با توجه به مطالب عنوان شده از طريق منابع توانستم اطالعات الزم را در اين زمينه كسیب نمیايم   

 . مورد تجزيه و تحليل قرار دهم 

 

 

 

 

 

 

 

كه با خالقيت كودكان و نوجوانیان ارتبیا     است  محيط آموزشی از جمله موارديموقعيت و شرايط 

روابیط   ختاثير محيط آموزشی بر خالقيت جنبه هاي متفاوتی مانند شرايط فيزيكیی . دارد مستقيمی 

 مدرسه  
  با در نظر هرفتن 

مقوله زير می توان 

خالقيت را پرورش 

 داد
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معلم نقیش كليیدي   . و انگيزه در كار موثر است  خهيريعاطفی بين افراد خ در زمينه هاي علمی و ياد

دارد ايجاد توانايی چون حل مساله آفرينندهی دانش آموزان كیه از هیدف عیالی آمیوزش و پیرورش      

 . است از طريق روش هاي تعريف فعال ميسر می هردد 

تن خ شیيوه يیاد هیرف   . تحقيقات زيادي نشان داده است كه خالقيت يك توانايی قابل پیرورش اسیت   

 . همه يادهرفتنی است .......  و شيوه انديشيدن خ شيوه انتقال انديشه در به كارهيري آموخته ها

 

 ی و اجرای آنتارائه راه حل موق

با تجزيه و تحليل اطالعات بدست آمده از منابع تحقيقاتی و اساتيد تا حدودي زيادي موانع خالقيیت  

حال می بايست با توجه . و راه هاي آن مشخص شد  و عوامل موثر در پرورش خالقيت دانش آموزان

ابم بتوانم به هدف مورد نظر دسیت يی  طريق به نتايج بدست آمده راه حلی را ارائه می نمودم تا از اين 

ادل نظر با همكاران تصميم هرفتيم برنامه اي تهيه نماييم كه دانیش  بنابراين از طريق همفكري و تب

 .نظر برساندآموزان را به خواسته هاي مورد 

 :هامهاي كه در اين جهت برداشته شد عبارتند از

 خانواده و اولیا ء: گام اول 

تخيیل و ظهیور خالقيیت    بر اساس نتايج بدست آمده خانواده مهمترين نقش را در كنترل و هیدايت  

كنجكاوي و كشف محيط به كودكان بدهید   خسوال كردناهر خانواده فرصت هاي الزم را براي . دارد 

 معلیم  .به همين دليل اولیين هیام را در ايین جهیت برداشیتيم     . شود  می نه رشد خالقيت فراهمزمي

هر پايه والدين دانش آموزان خود را دعوت كرده و برنامه هاي كه بیراي رشید خالقيیت     عالقمند در

هاي به مرحله اجرا بگنارد را به اطالع آنها رسانده همچنين دو میورد از كالسی   الزم بوددانش آموزان 
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آموزش خانواده مدرسه را به آموزش و پرورش خالقيت كودكان و دانش آموزان پرداخته و اطالعیات  

در آن جلسات آزمونی تهيیه كیرديم   .الزم توسط مدرسين آموزش خانواده به اطالع اوليا ء رسانده شد

خالقيیت  و كه به آنها كمك می كرد تا بدانند محيط منزل فرزندانشان تا چه حید از انگيیزه درونیی    

پاسخ تمام سیواالت بیه صیورت    . به سواالت پاسخ می داد  كه هر اولياء. داشان حمايت می كند فرزن

پس از پايان آزمون پاسخی سواالت را براي اوليا نوشتم كه اين نشان دهنیده  .  درست و نادرست بود

نیا محیيط اوليیا از    ئممط. .ه باشید اهر پاسخ هاي اوليا ء  با پاسخ هیاي میا مطابقیت داشیت    . اين بود 

و پاسخ هاي كه متفاوت بود نشان دهنده زمينه هاي براي تالش . خالقيت كودكان حمايت می كرد 

 .در جهت بهبود محيط می باشد

 

 .فرزندمان در منزل بايد آرام باشد - 

 .كه خالق باشد مكني میفرزندمان را تشويق  - 

 .دان داليل قوانينی را كه در منزل وجود دارد می دانمفرزند - 

 ..ان براي انجام دادن كار خوپ تحت فشار زيادي استمفرزند - 

 .آزادي عمل دارد هديهدر كا - 

 .فرزندمان را تشويق می كنيم تا خود درباره موروعات و مسائل نتيجه هيري كند - 

 .در منزل رقابت زيادي وجود دارد - 

 .از ايده هاي فرزندمان در تصميم هيري مهم استفاده می شود - 

 .براي ررايت ما انجام می دهد  را ا لب  هديهكا -2

 .را به طريق خالق انجام دهد  هديهدوست داريم فرزندمان كا -2 

 . در منزل فرزندمان به خاطر ارتكاپ اشتباه تنبيه می كنيم  -  
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 .مهمترين چيز در منزل بهترين بودن است  -  

 .تغييرات در منزل ما مورد توجه واقع نمی شود  -  

 .احتی می تواند احساس خود را بگويد فرزندمان به ر -  

  .همه سعی می كنيم عيب يكديگر بپوشانيم و حس ها را بگوييم -  

  .براي ما بسيار مهم است كه كارنامه فرزندمان خوپ باشد -  

 .هميشه پيشنهاد فعاليت هاي جديد را به فرزندمان می دهيم  -  

  .بكنيد از رشوه استفاده می كنيم هديهبراي آن كه كودک را وادار به انجام كا -  

  .در منزل قوانين زيادي وجود دارد -2 

  .در منزل خ خنده و شوخی زياد وجود دارد -2 

 : پاسخ هايی كه نشان دهنده محيطی است كه از خالقيت حمايت می كند عبارتند از 

   ن     ن   ن    ن    ن    ن    ن    د  2 ن  2د   ن   د   ن   ن   د   د   ن   

 د  2 ن  2 ن 

درصد اولياء با پاسخ مورد نظر تطبيق می كرد كه اين نشان دهنیده ايین بیود كیه محیيط       2 پاسخ 

 . خانواده و اولياء از خالقيت كودكان حمايت می كنند 

 مدرسه : گام دوم 

ا در ارائیه داديیم و بیه اجیر     بعضیی از همكیاران   در سطح مدرسه نيز برنامه هاي ذيل را با همفكري 

 : آورديم 

 : اجرای طرح زنگ خالقیت  -1
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زنگ خالقيت ساعت خاصی است كه در كنار ساير دروس به خالقيیت اختصیاص داده میی شیود تیا      

و نیوآوري فضیاي مناسیبی بیراي حفید و ادامیه       رمن توجه اولياي كودكان به مساله مهم خالقيت 

 . خالقيت كودكان پديد آورد 

نیگ  زبیراي برهیزاري    حالتوفايی خالقيت كودكان بود و بهترين اين زنگ بستري براي تحقق و شك

بیود موریوعات قابیل    .. خالقيت خ اجراي آن در طبيعت و يا محيط هاي اجتماعی خ حيا  مدرسه و 

اهر اين كالس در فضاي خارج از كیالس تشیكيل میی شید دانیش      . طرح در آن خ تنوع زيادي دارند 

ی متفاوتی انجام دهند میثالً  هديها درخواست می كرديم كه كاآموزان را هروه بندي نموده و از آن ه

 ... ( يك شهر يا پارک كوچك بسازند و ) 

حيا  مدرسیه و كالسیها   . در صورتی كه امكان بردن بچه ها به فضايی خارج از كالس وجود نداشت 

در سیطح  يی كیه  هیديه نمونه كا. پنيراي اجراي بسياري از طرح هاي ابتكاري و خالق شاهردان بود 

 : مدرسه قابل اجرا بود به شرح ذيل بود 

خ تهيیه نقاشیی طنیز آميیز هروهیی خ تكميیل       ( پازل ابتكاري ) ابداع يك جورچين  -

 تصاوير نيمه تمام 

 تهيه يك بازي فكري تازه خ تهيه تابلوهاي نقاشی بزرگ روي زمين  -

 ... سايل و اهه خ ساخت وبدايجاد مزرعه اي روي آپ خ اجراي نمايش نامه هاي فی ال -

استفاده از اشياي دور ريختنی از قبيل ظرف خالی مايع ظرفشويی خ شامپو خ ليیوان   -

 ... يكبار مصرف خ شيشه نوشابه و 

 : آمیختن عمیق درس ها با هنر  -2

ايفیاي نقیش و   . همانطور كه می دانيم در درس هايی مانند رياری خ تاريخ خ فارسی و میوارد مشیابه   

ي مباحث درسی نتايج سودمندي دارد و يادهيري را عميق تر میی كنید و ايین    اجراي نمايش نامه ا
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طرحی بود كه براي رشد و پرورش قوه خالقيت دانش آموزان به اجرا در آورديم همچنين بیا نقاشیی   

و نقید و  ی هنري در جريان حل مساله چون نمايش عروسكی خ يافتن تصاوير مناسب هديهو ساير كا

ی هیديه با هشیودن د  هديهنمايشنامه و اجراي پانتوميم و اجراي اين قبيل كا اظهار نظر در مورد يك

 . جهان تخيالت بر روي كودكان اعتماد به نفس و خالقيت آنان را افزايش داديم 

 : طرح بازیافت مواد  -3

در اين طرح دانش آموزان به جمع آوري وسايل و مواد دور ريختنی و  ير قابل استفاده می كردند و 

ا را در جعبه اي قرار می دادند و در ساعات هنر و يا خالقيت و يا به عنوان تكاليفی در منزل خ بیا  آنه

 . تخيل خود آنها را تبديل به مواردي جناپ و ابتكاري تبديل   می كردند 
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 : طرح آموز  هنر -4

و پیرورش   به ر م اين واقعيت كه يكی از وظايف سرپرستی معلمان مدرسه در دوره ابتدايی شیناخت 

ي مختلف دانش آموزان است خ اين امر تا به حال خ به دليل حجم و هستردهی برنامه هاي استعدادها

آموزشی و كمبود توجه به دروس هنري به خصوص نقاشی خ مورد  فلت قرار می هرفت در حالی كه 

می تواند به ابراز احساسات و عواطف نهفتیه ي دانیش آمیوزان و آشیكار     نقاشی از دروسی است كه   

كردن كمبودها و انتظارات آن بينجامد و به رشد قوه تخيل خ شیناخت زيبیايی خ احسیاس آرامیش و     

وص نقاشیی  صی اين دبستان توجه به خط و نقاشی خ بخ. نشا  ناشی از انجام يك كار خالق بينجامد 

كیالس بیه   عدادهاي دانش آموزان خ به عنوان وسیيله اي بیراي تبیديل    آزاد را در جهت كمك به است

 . محيطی با نشا  و فرصتی براي انجام فعاليت هاي خالق مورد توجه قرار داد 

 : انجمن صلح و دوستي  -5

زيیرا  . به اجرا در آورديم انجمین صیلح و دوسیتی بیود     يكی ديگر از برنامه هايی كه براي اين منظور 

ي از دنيايی مبتنی بر صلح و تفاهم  الزم است افكار و انديشیه هیاي صیلح طلبانیه در     براي برخوردار

میی توانید پیر از مهربیانی خ      ايجاد تصور در كودكان در مورد دنيايی كیه . ذهن انسان ها بارور هردد 

ايین صیلح داراي جنبیه هیاي      .فیراهم میی هیردد   سايه ي آموزشیی  تفاهم و دوستی باشد خ تنها در 

صلح با خود خ صلح با ديگیران خ صیلح بیا طبيعیت و همچنیين هیدايت روانیی        : ت است مختلفی اس

معلم با شاهردان و اوليیاء و شیناخت   كودكان و ايجاد امنيت در آنان جز در سايه ي تفاهم و نزديكی 

 .انتظارات متقابل خانه و مدرسه ميسر نيست 

با شركت میدير خ معلمیان و اوليیاء    اين مدرسه از طريق تشكيل هروه هاي صلح و دوستی در مدرسه 

 .قدمی به سوي تفاهم و همبستگی بين هروه هاي ذي نفع در مدرسه برداشته است 
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برهزاري مسابقات فرهنگی و علمی خ تشكيل هروه هاي تفريحی و انجام بازديیدهاي علمیی توسیط     

كمیك بیه نيازمنیدان خ     :دانش آموزان ديدار از مدارس ديگر ومشاركت در امور خيريه و خداپسندانه 

و هم چنين ايجاد فرصت هايی در مدرسه براي ابراز دوستی و همكیاري دانیش   ... وكاري وكجشن ني

 . آموزان كالس هاي مختلف با هم خ بخشی از طرح صلح و دوستی بود 

 : احياي فضاي سبز و ايجاد محيطی با نشا  براي يادهيري  - 

پرورش در دامان سبز آن به تلطيف روحيه ي كودكان كمیك  و با توجه به اين كه زندهی در طبيعت 

خ احساسی مطلوپ در میورد  طر خلق زيبايی هاي طبيعت امی كند و آهاهی از عظمت پروردهار به خ

زندهی و بالطبع كار و فعاليت در آنان به وجود می آورد خ بیا همكیاري میدير مدرسیه و همكیاران و      

ي را براي احداث فضاي سبز خ خريد هیل و نهیال و احيیاي    مشاركت والدين دانش آموزان خ بودجه ا

همچنين خ با استفاده از رنگ هاي زنده و شیاد بخیش موسیيقی    .  يمفضاي سبز مدرسه تخصيص داد

مورد عالقه كودكان در ساعات ورزش خ هنر و زنیگ تفیريح و ترتيیب دادن فعاليیت هیاي ورزشیی خ       

كودكان و ابراز استعدادها و خالقيت آنان فراهم  هنري و مسابقات مختلف خ فرصت هايی براي شادي

 .  كرديم

 معلم : گام سوم 

معلم در كالس درس به عنوان الگو می تواند بر روي خالقيت دانیش آمیوزان تیاثير بسیزايی داشیته      

هايی براي خود در نظیر  برنامه  مدرسه براي رسيدن به هدف مورد نظر معلمان مجريباشد از اين رو 

 : قرار دادم به شرح ذيل بود امه هايی كه اينجانب محور كار خود برن.  ندهرفت
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اولين كار باال بردن سطح آهاهی خیود از طريیق مطالعیه كتیب مختلیف در زمينیه رشید و         - 

 پرورش خالقيت 

 آموزش خالقيت در روند تدريس خود كه در اين آموزش موارد زير قابل توجه بود - 

آموزش برخوردي پژوهشگرانه بیا   –علمی  بازديد –يافتن مساله  –آموزي  استقالل -

افیزايش پويیايی در    –طرح سئوال خالقانه از هر درس  –پرهيز از رقابت  –مسائل 

طرح –بازي هاي فكري حسی بدنی و منطقی  –روابط اجتماعی بين دانش آموزان 

 درس خالقانه از هر درس

و بحیث و  و پاسیخ  استفاده از روش هاي فعال در امر تدريس چون طیرح سیئوال خ پرسیش     - 

( نمونیه سیناريو تیدريس خیالق    )و بارش مغیزي هفتگو و همياري و روش تحقيق و نگارش 

  پيوست شماره

 ايجاد فضاي خنده و بازي در جريان تدريس و توجه به نكات مثبت دانش آموزان  - 

 آميختن آموزش با تحركات بدنی  - 

 پنيرش تخيالت كودكان  - 

پیاداش  ) وزان و همچنين تشويق دانش آمیوزان   توجه به سئواالت عجيب و  ريب دانش آم - 

 ( دادن به خالقيت 

آموزش هاي خالق به شاهردان خ مانند بیارش  :آموزش فن آوري ها و روش هاي حل مساله  - 

براي پنيرش مسیائل مهیم و حیل مشیكالت     مغزي خ روش هاي حل مساله و ايجاد آمادهی 

 ... توسط دانش آموزان و 

به نام ساعت خالقيت خ و ساختن وسيله كه هیاهی وسیيله    اختصاص ساعتی: زنگ خالقيت  -2

دادم و از آن هیا  میی خواسیتم بیه صیورت هروهیی تغييیري در آن         یاي به بچه ها ارائه م
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بوجود آورند و چيز جديد بسازند و هاهی هم آن ها را آزاد می هناشتم تیا هیر چیه دوسیت     

 . دارند بسازند 

 ي دانش آموزان برپايی نمايشگاهی از دست ساخته ها -2 

در هوشه تخته سياه تابلو كیوچكی را بیه ايین كیار اختصیاص      : ايجاد تابلو پيام هاي سازنده -  

داده هر هفته پيامهاي مختلفی در آن نوشته میی شید و در آخیر هفتیه از دانیش آمیوزان میی        

 خواستم كه نظر خود را در رابطه با آن پيام بگوينید همچنیين از دانیش آمیوزان میی خواسیتم      

خ تلويزيیون يیا   ی علمی خ فرهنگی خ ورزشی را از طريق برنامیه هیاي علمیی خ فرهنگیی     هديهخب

سئوال كردن از اطرافيان خود دنبال كنند و هر روز قبل از شروع درس مهمترين خبر روز قبیل  

 با عالقه به چيزهاي مهم می پرداختند تا از كارواناين كار نه تنها دانش آموزان  خبارا اعالم كنند

 . مهم می پرداختند  یهديهی جديد عقب نمانند بلكه دانش آموزان خود به پيگيري خبهديهخب

هیدف عمیده تمرينیات    : اجراي برنامه ها و تمريناتی جهت پرورش خالقيت دانش آمیوزان   -  

خالقيت خ پرورش مهارت هاي مختلف تفكر خالق در دانش آمیوزان بیود كیه هیر كیدام از ايین       

 . در تحقق خالقيت آن ها نقش دارند  مهارت ها به نوعی

می بايید چيیزي را خلیق    اين تمرينات دانش آموزان را در موقعيتی قرار می دادند كه در آن ها  

دارد و همچنين اين تمرينات فاقید راه   يحدودمكند و دانش آموز در انجام آن ها آزادي عمل نا

می توانستند تفكر دانش آمیوزان را  بر اين اساس . حل و پاسخ هاي از پيش تعيين شده هستند 

با توجه بیه برنامیه    خاو  راه پاسخ هاي متعددي را ايجاد كند كه اين تمرينات فعال كنند تا خود 

كه از طريق روش  .قابل استفاده بود داشتمدرسی خود و زمان و شرايط و امكاناتی كه در اختيار 

 : هاي زير قابل اجرا بود 

 القيت در ساعت كالس هاي ويژه خ - 
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 اختصاص بخشی از زمان كالس به انجام تمرينات  - 

 اد ام برخی از درس ها با تمرينات متناسب با آن درس  - 

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

 : نقطه سحر آمیز 

بلو يا برهیه  نقطه هايش روي تا در اين تمرين كلمه هايی را در نظر می هرفتم و آن را بدون هناشتن

م با هناشتن نقطه ها در باال يا پايين كلمه خ كلمیات تیازه   ستم و از آنها می خواشتدانش آموز می نو

 (  كاربرد درس بخوانيم و بنويسيم . ) اي را بسازند 

   -بحل ...... مثل  بار 

 :تداخل حروف 

م با استفاده از حروف كلمه ستو از آنها می خوام فتدر اين فعاليت كلمه اي را به دانش آموزان می ه

 . ي داده شده كلمات متفاوت را بسازند 

( و  –ر  –ا  –د ) تمام كلماتی را كیه میی توانيید بنويسیيد     « دارو » مثالً با استفاده از حروف كلمه 

 داور   –اردو  –وارد 

 : حرف گمشده 

سیپس از دانیش    شیتم چند حرف از آن میی نو و يك يا  هرفتمدر اين تمرين كلمه اي را در نظر می 

) آموزان می خواستم با هناشتن حروف متفاوتی در جاهاي خالی كلمه هاي تازه اي را بسازند ماننید  

  ... كتك و  –كبك  –كيك  –كمك ( ک ... ک 

 :کلما  هم آغاز و هم پایان 

درسیت شیده انید و حیرف     م كلماتی را كه از چهار حروف ن فعاليت از دانش آموزان می خواستدر اي

 ... نجاري و  –بخاري    .. و  –زهره  –زهرا : اول يا آخر آنها ي می باشد را بنويسيد مانند 
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 :جمال  چهار کلمه ای 

م جمله اي چهار كلمه اي بنويسند كه اول هر كیدام از  ستاز دانش آموزان می خوا نيز در اين تمرين

 . باشد  ا  – س –پ  –م حروف آنها چهار كلمه به ترتيب 

 : تصاویر عجی  

م تصاويري از حيوانات يا هياهان را بكشند به طیوري كیه   ستدر اين فعاليت از دانش آموزان می خوا

 . سر يك حيوان و تنه حيوان ديگر استفاده شده باشد  در يك تصوير از 

 : مشاهده فیلم 

و اهیر امكیان نداشییت در             در ايین نیوع فعاليیت يییا فيلمیی را بیه دانییش آمیوزان نمیايش مییی دادم        

 . و می خواستم كه پايان آنرا حدس بزنند  مكردمی سريال هاي نمايشی تلويزيونی استفاده 

 : تصویر سازی  

بیه دانیش   ... رد و يیا  يك تكه مقواي رنگی به شیكل بيضیی يیا هی    ) در انجام اين فعاليت يك تصوير 

شیكل پیائينی را در نظیر هرفتیه و      همشخص شد م  و از آنها می خواستم ظرف مدتآموزان می داد

 .(ترسيم كند كه اين تكه مقوا قسمتی از آن جدا باشد پس از كشيدن  نامی براي آن انتخاپ كنند 

 :فراخواني سمعي 

از مطالیب   می خواستندبدين طريق كه از فرزندانشان .  می دادنداين فعاليت را اولياء در خانه انجام 

با آنها صحبت كنند و يا از فرزند خود  اتفاقاتدرباره آن خشب در منزل  هافتاد و آنچه در كالس اتفاق

 . د نا ياد بدهآنها درس هايشان را به  دنبخواه

 

 :داستان پردازی 
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بود كه تعدادي كلمه بیه  « داستان پردازي » يكی از فعاليت ها در راه پرورش خالقيت دانش آموزان 

. د نم با واژه هاي داده شده داستانی در چند سیطر بنويسی  ستی خواو از آنها م می دادمدانش آموزان 

د يا اين نم نامی براي آنها انتخاپ كنو از آنها می خواستخ   می خواندمستانی براي دانش آموزان ايا د

يیا  . كه به دلخواه داستان را تمام كنند  كردمكه داستانی نيمه تمام خوانده و از آنها  در خواست می 

براي آنهیا میی خوانیدم و     يیم يا حكايت ها و لطيفه ها و طنزهاوير به آنها نشان می دادعكس و تص

 . می خواستم نامی براي آنها انتخاپ كنند 

 :کاردستي 

س بیه كیال  ... شیمع و   –قيچی  –نوارچسب  –نخ  -خمير بازي : وسايل و اشياي هوناهونی از جمله 

ه تعدادي از ايین وسیايل را بردارنید و بیا همفكیري و      م كه هر هروبرده و از دانش آموزان می خواست

 . ست كنند رهمكاري يكديگر كاردستی د

 : نقاشي 

نقاشی دلخواه خود را بكشند و  می خواستم ناسب در اختيار دانش آموز خ از آنهابا قراردادن وسايل م

شی جیناپ تیر میی    كه با روش ابتكاري در نقا. م درباره نقاشی اش حرف بزند ستخوامی  آنهابعد از 

 . و يا نقاشی حروف الفباي فارسی يا عددها به صورت و اشكال هوناهون ... نقاشی با انگشت و . شد 

 

 

 

 :کلما  مشابه 
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در شناختن حروف يك صدا و چند شكل و حروف يیك شیكل بیا    در پايه اول برخی از دانش آموزان 

م بیا  شكل از دانش آموزان می خواسیت اين م براي برطرف كردن. چند صدا با مشكل روبه رو هستند 

كلمیاتی بسیازند و سیپس بیا كلمیات      ( ث  –ص  –س ) مشابه هستند مانند حروفی كه از نظر صدا 

با اين روش دانش آموزان با دقت بيشتري بیه نكیات اماليیی    . ساخته شده داستان كوتاهی بنويسند 

ند سیت نید خ میی توان  ادنشیان میی د  و با خالقيتی كه در طرح داستان از خود  كردندكلمات توجه می 

 . جمالت جالب و خنده داري را طرح كنند 

 : کلمه حذف شده 

م تیا پیاي تیابلو    كیرد يكی از بچه ها را انتخاپ میی   ه ودر اين فعاليت روي تخته خ جمله اي را نوشت

يیا   از كالس خارج شود بعد از خارج شدن دانش آموز از كیالس خ يیك  و بيايد و جمله را آرام بخواند 

كالس بيايد و با ديیدن جملیه   به م كه ف كرده و از آن دانش آموز می خواستدو كلمه از جمله را حن

 . بگويد كه چه كلمه يا كلمه هايی حنف شده است  خناقص

 :حرف اضافي 

م با ارافه كردن ستم و از دانش آموزان می خواشتدر اين تمرين يك كلمه مناسب روي تخته می نو

م با هیر كلمیه جديید يیك جملیه      ستسپس می خوا. ي كلمه واژه جديدي بسازند يك حرف به ابتدا

از كلماتی استفاده كنيم كه دانش آموزان در امالي آن كلمات اشیكال   براي اين كار بسازد بهتر است

 . دارند 
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 زنگ دایره یا حلقه تفاهم 

كیه  . يا حلقه تفاهم بیود   اجرا درآمد زنگ دايره به يكی ديگر از طرحهايی كه در مدرسه و در كالس

طی آن از طريق شركت دادن دانش آموزان در بازي ها و فعاليت هاي مختلیف در كیالس خ مهیارت    

هاي شخصی و بين فردي آنان تقويت می شد و روحيه ي همكاري و همبستگی در هروه ايجاد میی  

تقويیت   –شخصیی   كمك به ايجیاد انضیبا   : كه از جمله اهداف اين زنگ به شرح ذيل بود . هرديد 

احترام قائل شدن براي خود و ديگیران  ... كمك به رشد مهارت هاي هوش دادن و  –اعتماد به نفس 

تشويق جرئت و جسارت در ابراز عقايد و نظريات خود خ ايجاد ارتباطیات   –خ تشويق همكاري هروهی 

ا دو بار در هفته و هیر  دانش آموزان يك ي بامثبت بين دانش آموزان  نحوه كار به اين صورت بود كه 

به طوري كه تمیاس چهیره   . بار به مدت محدودي در كالس به صورت دايره و حلقه وار می نشستند 

كه مدت زمان جلسیه متناسیب بیا سین     . يكديگر را به خوبی ببينند به چهره داشته باشند و بتوانند 

ود بخشيدن بیه مهیارت هیاي    كه در اين زنگ به منظور بهب. دانش آموزان و نياز كالس متفاوت بود 

كیه  . ارتباطی همكاري و حل تعاررات و مسائل شخصی دانش آموزان مورد استفاده قرار می هرفیت  

هاي مختلف خ نظريات و عقايید  به دانش آموزان فرصت داده می شد كه از طريق انجام دادن فعاليت 

يید و قضیاوت ديگیران ابیراز     دهو احساس خود را در محيطی سالم و تاكيد كننده خ به دور از ترس ت

كه دانش آموزان در هفتیه بیه   . كه از اين زنگ براي حل مسائل مدرسه نيز كمك می هرفتم . كنند 

و  يمو آن را تحليیل میی كیرد    يمبه بررسی مسائل مشترک می پرداخت وطور مرتب جمع می شدند 

ايین كیار هروهیی دانیش     كیه  . آن هاه راه حل هاي مورد توافق را به مدير مدرسه عرره می كرديم 

آموزان در جهت جست و جوي مسئله و طرح و ارائه پيشنهاد ها براي حیل مسیئله خ فرصیتی بیراي     

زنگ دايره شرايطی داشت كه هر كس به نوبت حرف . بروز خالقيت هر كدام از اعضا فراهم می آورد 

كت دادن دانیش  مشیار . بزند و هر كس هم حرف می زند به او توجه كنند و به حرفش هوش دهنید  
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آموزان در حل مسائل كالس نيز وسيله موثري براي درهير كردن آنان در زندهی مدرسیه و حمايیت   

 . از جمله فعاليتهايی كه در زنگ دايره  براي اين كالس رايج بود . از يكديگر بود 

 :  بازی هایي برای آشنایي با نام ها و اختالط با یكدیگر  -1

ويژهی هیاي مثبیت    ان خواسته می شد نام خود و ساير دانش آموزان ودر اين فعاليت از دانش آموز

افرادي  ير از دوستان صميمی خود بنشيند به اين ترتيیب خ بیين    ديگران را به زبان آورند يا در كنار

 . اعضاي هروه نزديكی ايجاد می شد 

 بازی برای تقویت مهار  شنیدن  -2

چنين جمله اي توسط يكی از دانیش آمیوزان و   هفتن كلمه و ساختن جمله توسط دانش آموزان هم

 ... جمالت يكديگر را كامل می كردند و به تدريج نفرات بعدي 

 بحث آزاد و حل مسئله  -3

كه معلم مسئله اي را در مورد كالس يا مدرسه مطرح میی كیرد و هیر يیك از دانیش آمیوزان نظیر        

 ... اصالحی خود را ارائه می دادند و 

 مكاری و تقویت احساس تعلق به گروه بازی هایي برای تشویق ه -4

بدين صورت كه يكی از دانش آموزان اطالعیاتی را در اختيیار دانیش آمیوز ديگیر قیرار میی داد و او        

يا اين كه تصويري نيمه تمام دست به دسیت میی   . اطالعات دريافت شده را به هروه منتقل می كرد 

ه می كرد و بعد تصوير كامیل شیده كیه    هرديد و هر دانش آموز يك خط يا طرح كوچكی به آن اراف

 . می شد  حاصل كار دسته جمعی هروه است به معرض نمايش هناشته

 س ها و عواطف ابازی هایي برای ابراز احس -5
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و  در  میی نوشیتند  آورند و يا بر روي تكيه كا یني  می دانش آموزان احساسات خود را بر روي زبان 

 . می شدم  ندن آنها از نظريات دانش آموزان آهاه كه با خوا می دادندجعبه اي در كالس قرار 
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 اجرای راه حل جدید و نظارت بر آن  

 :راه حل هاي انتخابی و پيشنهادي را به منظور ايجاد تغيير و بهبود شرايط به اجرا هناشتم 

برهزاري جلساتی با اولياء و همچنیين كالسیهاي آمیوزش خیانواده در طیول سیال        -

  تحصيلی با عنوان خالقيت

استفاده از تمرينات خالقيت در ساعات درسی به ويژه دروس بخوانيم و بنويسیيم و   -

 رياری 

باال بردن روحيیه اعتمیاد بیه نفیس و     به كارهيري شيوه هاي مختلف تشويق جهت  -

 خودباوري در دانش آموزان

اختصاصی قسمتی از با چه هوشه حيا  بیراي هیر كیالس جهیت كاشیتن هیل و        -

 بوجود آوردن فضاي سبز 

 ی خالق دانش آموزان هديهبر پايی نمايشگاهی از كا -

 برهزاري جلسات هردهمايی دوستانه توسط هروه هاي دانش آموزان در زنگ دايره  -

در كتابخانیه  تشويق هر چه بيشتر دانش آموزان به خوانیدن كتیاپ و عضیو شیدن      -

 كالسی 

 دايرهانجام بازي هاي هروهی در ساعت زنگ   -
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شور و شعف و عالقه دانش آموزان را مشیاهده كیردم و   ( اجراي آزمايشی ) اول وقتی در پايان هفته 

پيشرفت آنها را در يادهيري دروس سنجيدم خ مصمم شدم اين برنامه را تا پايان سال تحصيلی ادامیه  

تعيين شده براي هفته ي دانش آموزان برنامه ريزي میی نمیودم و   دهم در نتيجه با يك برنامه ريزي 

 . ی را براي اين منظور آماده می كردم كه در طول سال تحصيلی قابل اجرا بود برنامه هاي

هاهی اوقات براي اين كه در امر تدريس خ تنوع ايجاد هردد و خستگی بوجود نيايید   -

خ به تقاراي خود دانش آموزان از آن تمرينات براي يادهيري بيشتر و جنابيت كیار  

 . استفاده می نمودم 

ز آن تمرينات به صیورت طرحیی و بیه عنیوان تكليیف بیه دانیش        هاهی اوقات نيز ا -

 . آموزان داده تا خود به مرحله اجرا در بياورند 

با حضیور و نظیارت    را  كالس و مدرسه شور و حال ديگري پيدا كرد كه اين امر هديهبا انجام اين كا

ها نيز اعیالم میی   انواده خ بر هروههاي دانش آموزي در ساعت زنگ خالقيت متوجه می شدم و اكثر

 . داشتند كه فرزندانشان در خانه نيز از شور و هيجان خاصی براي انجام تكاليف دارد 

خ اين طرح تغيير اساسی در اختيار دانش آموزان بوجود آورد كیه باعیث شید كیه در     با هنشت زمان 

 . بارور كردن استعدادهاي خالق دانش آموزان نقش اساسی داشته باشد 
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 :  2اطالعات شواهد  وریآگرد

ی دانش آموزان و همكاران پيدا بود كه تغيير و تحیولی در رفتیار   هديهو اظهار نظ هديههر چه از رفتا

براي اين كه دقيقاً مشیخص شیود كیه    . بوجود آمده است  هديهو  هديبه خصوص در  دانش آموزان

نچیه انجیام داده ام اطالعیات    يا نه تصميم هیرفتم دربیاره آ  روشهاي به كار رفته شده موثر بوده است 

در يك جلسه مشترک با معلمان راه هیايی را بیراي مطیرح شیدن از     . عينی و موثق جمع آوري كنم 

 : از آن جمله . نتايج كار پيش بينی كرديم 

 اظهار نظر همكاران و معلمان در مورد رفتار دانش آموزان و مقايسه رفتار آنها نسبت به قبل  - 

 ش آموزان بعد از اجراي طرح خالقيت در مدرسه دان مقايسه پيشرفت تحصيلی - 

 ... نظر خواهی كتبی و حضوري از والدين و اظهار نظر در مورد رفتار فرزندانشان در منزل و  - 

 نظر خواهی كتبی و شفاهی از دانش آموزان و سنجيدن ورعيت قبلی دانش آموزان  - 

 

 ی دانش آموزانفرم ن ر سنجي از همكاران و معلمان در مورد وضعیت رفتار

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

 ضعیف 

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

 تاثیر داشته است ؟ 

خررررو        متوسرررر         

 ضعیف

  خررررو        متوسرررر        وضعیت کلي مدرسه را چگونه مي بینید ؟  -3

 ضعیف

خررررو        متوسرررر         برنامه ها و اقداما  انجام شده چه تاثیری برر رفترار دانرش     -4
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 ضعیف آموزان داشته است ؟

 

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

خررررو        متوسرررر          رفتار فرزندتان نسبت به قبل چگونه است  -1

 ضعیف 

تاثیری بر پیشرفت تحصریلي دانرش آمروزان     برنامه ها چه -2

 داشته است ؟

خررررو        متوسرررر         

 ضعیف

  

اوليیا از وریعيت   % 2 معلمیان و  %  2 شواهد جمع آوري شده در اين مرحلیه نشیان میی داد كیه     

رفتاري دانش آموزان ررايت داشتند و  اجراي اين طرح در امر پيشرفت دانش آموزان نقش بسیزايی  

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

ن دبسیتان قیرار   يی ا و مديراجراي اين برنامه مورد توجه اولياء و دانش آموزان و همچنين آموزهاران 

و بیراي همیه دانیش     ها  هرفت به طوري كه آنان خواستار فراهيرشدن اين برنامه در سطح همه پايه

 . لهاي آتی شدند آموزان حتی در سا

همچنين اين برنامه شادي و نشا  را براي دانش آموزان فیراهم آورد بیه طیوري كیه میدير مدرسیه       

 . تحصيلی دانش آموزان داشته است معتقد بود بسياري از اين فعاليت ها تاثير مثبتی بر پيشرفت 

...  ت پینيري  و  والدين نيز انجیام دادن ايین فعاليیت هیا را باعیث خوشیرفتاري خ احسیاس مسیئولي        

 . فرزندان خود می دانستند 

همچنين پس از آموزش الزم اولياء در كالسهاي آموزش خانواده كه در زمينه خالقيت بیود  ارزيیابی   

 : دران و مادران براي فرزندان خود به كار می هرفتند به شرح ذيل بود روشهايی كه اين پ

 : روش هايی كه پدران و مادران به كار بردند 

  .ن براي عقايد فرزند خود احترام قائل هستم و او را تشويق به بيان آنها می كنمم -

ا ديدن و حتی وقت خیود  من احساس می كنم يك كودک بايد براي فكر كردن خ ي -

 . را به بطالت هنراندن فرصت داشته باشد 
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 .من اجازه می  دهم فرزندم بسياري از تصميم ها را خودش بگيرد  -

 . ويق می كنم كنجكاو باشد و درباره چيزها كاوش و سئوال كند من فرزندم را تش

اطمينان حاصل می كنم كه فرزندم می داند آنچه او آزمايش نموده يیا انجیام میی     -

 . دهد مورد تاييد من است 
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 : عبارت بود از آنچه اين پدران و مادران براي آموختن كاري به فرزندانشان انجام می دادند

 كردند  كودک را تشويق می -

 عكس العمل آنها نسبت به كودک خ رفتاري براي باال بردن روحيه ي او بود  -

 به نظر می رسد از آن موقعيت لنت می بردند  -

 از بودن با كودک خود خوشحال بودند  -

 حامی و مشوق كودک بودند  -

 كودک را تحسين می كردند  -

 قادر به برقراري روابط خوپ كاري با كودک بودند  -

 يق می كردند تا خود تصميم بگيرد و مستقل عمل كند كودک را تشو -

هرچه به كار هيري اين برنامه نشان دهنده اين بود كه اين برنامه نقش اساسی در پیرورش خالقيیت   

تجزيیه و تحليیل   )ايده هاي مطرح شده در ولی ارزيابی كلی برنامهخبراساس.دانش آموزان داشته است

 :به شرح ذيل است(   اطالعات ص

(  اجیراي ايیده  )در . روس در راس كار میی باشید  به مرحله اجرا در نيامد چرا كه تدريس د(   ايده)

 با موفقيت انجام شد و توانستمخروشهاي پرورش خالقيت را در قالیب مطالیب درسیی اسیتفاده    % 2 

رسیيد و در ايین زمينیه اطیالع رسیانی الزم بیه        با موفقيت كامل بیه انجیام  % 22نيز (  و ايده.)كنم

 .نيز به دليل مشكالت به مرحله اجرا در نيامد( و ايده.)ده ها انجام شدخانوا

 :همچنين در اجراي اين برنامه با مشكالتی مواجه بودم كه

 .اجراي همه برنامه ها و بازي ها در كالس درس امكان پنير نبود . 

يشیرفت  برخی از خانواده ها با انجام چنين تمريناتی در منزل موافق نبودنید و آن را میانع پ   . 

 .درس فرزندان خود می دانستند
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براي معلیم وقیت هيیر    ...( پازل ختصوير و)تدارک خيلی از وسايل و طراحی خيلی از تمرينات . 

 .بود

براي بعضیی از آنهیا قابیل    . ی خالقانه نداشتندهديهبرخی ازاوليا نظر مساعدي براي انجام كا . 

 .درونی آنها می شوددرک نبود كه انجام چنين تمريناتی باعث پرورش استعدادهاي 

به دليل نداشتن ساعتی ويژه خالقيت در برنامه كالسیخمجبور بودم هیاهی از سیاعات درس    . 

 . هنر و يا ورزش دانش آموزان استفاده كنم

شايد انجام چنين برنامه هايی براي ساير معلمين سخت باشد و يا وقیت الزم بیراي انجیام آن را    

فيقی از شيوه هاي متنوعخدر تمام دروس می توان ايین كیار   نداشته باشند ولی با به كار هيري تل

 .را انجام داد و مشكل را برطرف نمود

 :ج مطلوپ دست يافتمبه هر حال در اجراي اين برنامه ها و ايده ها به نتاي

 اطالع رسانی خانواده ها و جلسات آموزش خانواده . 

 داشتن برنامه هاي متنوع و هوناهون در تدريس . 

تعدادهاي درونی دانش آموزان با شیركت در فعاليیت هیاي هروهیی و انجیام      بارور كردن اس . 

 ی خالقانههديهكا

 پيشرفت درسی دانش آموزان در دروس مختلف . 

به كارهيري اين روش ها نشان دهنده اين امر بود كه والدين و معلم می توانند در پیرورش خالقيیت   

را در اختيار دانش آمیوزان قیرار    ايط الزمدانش آموزان نقش داشته باشند خولی بايد فرصت ها و  شر

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

پس از اين كه  اطالعاتی در زمينه چگونگی اجرا و نتايج فعاليت هاي خود جمیع آوري نمیودم و بیا    

نتقادات و پيشنهاد هاي همكاران و جلساتی كه با اولياي دانش آموزان داشتم سعی نمیودم  توجه به ا

كم و كاستی ها را جبران كنم و آن طور كه شواهد امر نشان می داد بحمیدا  فعاليیت هیاي انجیام     

به . هر چند رعف هايی در آن نهفته بود ولی قابل برطرف كردن بود . مناسب و قابل قبول بود شده 

. كه همگی از آن لینت بردنید   . به وجود آورد هم  در دانش آموزان و هم والدين  خهر حال انگيزه اي

امروز در اين دبستان خ در حياطی كه اولياء با دست هاي پر تالش خود فضاي سبز و محيطی امین و  

صیداي  سر سبز براي بازي و جست و خيز و فعاليت هاي آموزشی فرزندان  خود فیراهم كیرده انید خ    

شاد كودكان هم چنان به هوش می رسد و پنجره هاي كالس ها نه فقط به سوي  يهمهمه و هياهو

حيا  خ بلكه به سوي روستا و محيط زندهی خ به سوي شهرستان خ بیه سیوي كشیور و دنيیا هشیوده      

 معلم ها در حيا  خ در راهرو ها خ در كالس و از پشت پنجره ها حركات و فعاليت هاي دانیش . است 

اينان كودكان يك روستا هستند كه با كمی توجه خ كمیی مطالعیه خ   . خود را مشاهده می كنند آموز 

و برجسیته تیرين   آزاده تیرين    خكمی صرف وقت خ كمی عشق و انتظار خواهند توانست مولید تیرين   

سازندهان كشور خود باشند و ثمره تالش و توجه مربيان خود را بیه صیورت هديیه اي ارزشیمند بیه      

 . سل هاي آينده انتقال دهند ن
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 : نتایج 

 . افزايش يافت ( خالقيت ) سطح آهاهی والدين در زمينه يكی از موهبت هاي الهی  - 

 . دانش آموزان فعاليت هاي عملی را بهتر پسنديده و درک كردند  - 

 .شكوفا و تقويت هرديداحساس مسئوليت و خودباوري در آنها اعتماد به نفس و   - 

والدين با چگونگی انجام اين فعاليت ها و اهداف آنها آشنا شده و بهترين راهنمیا و كمیك بیراي     - 

 . فرزندان خود هرديدند 

 عدم تاكيد اولياء بر نمره دانش آموزان  - 

 دانش آموزان با انجام فعاليت و تمرينهاي خالقيت به مفاهيم درس تسلط پيدا كردند  - 

اي اهداف آموزشی بیه خالقيیت پرداختیه و بسیياري از آن وسیايل دسیت       دانش آموزان در راست - 

 . ساخته هاي خود آنان بود 

 حس كنجكاوي آنها پرورش يافت و به يك رقابت سالم و سازنده رسيدند  - 

 حس مشاركت جويی در بين آنها تقويت شد  -2

 با هم زيستن را تجربه كردند  -2 

 ا شدند با مطالب و تجربه هاي جديد آشن -  

 در تمامی دروس پيشرفت قابل مالحظه اي داشتند  -  

 به خواندن كتاپ عالقمند شدند  -  
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 : نتیجه گیری 

ايجیاد خواهید    و كالس هیاي درس   هديهاهر به فعاليت هاي خالقانه بيشتر توجه شود تحولی در كا

.  كنید ناشیناخته هیا بیاز     ل نموده و دريچه اي به سويسهيشد كه می تواند آموزش و يادهيري را ت

و روشهاي مختلف تدريس بيشیتر آشینا شیوند و شیيوه هیاي سینتی را كنیار        همكاران بايد با اصول 

حال كه شعار دانش آموز محوري را اساس كار خود قرار داده ايم بايد ذهن و عمیل دانیش   . بگنارند 

هیا و فضیاهاي بیی روح و كسیل      به كار هرفته و آن ها را تقويت نماييم زيیرا محیيط   آموزان را تواماً

معلمان می تواننید بیدون صیرف    . كننده و يكنواخت كالس خ مانع رشد و خالقيت كودكان می شود 

 هزينه هاي زياد مجموعه اي از مطالب و مواد آموزشی را فراهم نمايند كه در خالقيت دانش آمیوزان 

كیه   خو خالقانیه اسیتفاده میی كننید    كودكان زمانی از مواد آموزشی به شكل بديع  .تاثير داشته باشد

بیراي  . رتيب دادن به آنها نقیش فعیال داشیته باشیند     تخود در انتخاپ خ سازماندهی خ تهيه و نظم و 

كیاري بیس    خدست زدن به كار خالقانه بدون برخود داري از يك منبع الهام ملموس و عينیكودكان 

ورزي دانش آموزان است ايین امیر   انديشه  وظيفه ي مدرسه پرورش تفكر منطقی وپس دشوار است 

مكن نمی شود مگر در سايه آموزش درست و دقيق و اثر بخش و ايجیاد بیاور و هیرايش بیه سیوي      م

 . عمل و تفكر كه البته بايد در جريان تدريس و يادهيري صورت هيرد 
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 پیشنهادات كلی برای پرورش خالقیت در معلمان و دانش آموزان 

ده سالگی است بنابراين  يقات نسبی بر اين كه سن ايجاد خالقيت عمدتاً قبل ازبا توجه به نتايج تحق

يد به نقش دوره پيش دبستان و دبستان بيشتر توجه شود و تغييرات اساسی در سیاختار ايین دوره   با

 :براين اساس پيشنهادهاي ذيل عنوان می شود. انجام هيرد

 ی پیرورش و تقويیت آن در   هیديه راهكا آشنا ساختن مديران و معلمان با مفاهيم خالقيت و

 فراهيران  با تشكيل دوره هاي آموزش رمن خدمت 

  تغييرات اساسی در كتاپ هاي درس كه زمينه رشد و خالقيت دانش آموزان را فراهم آورد 

  تغيير در شيوه هاي ارزشيابی و امتحانات كه بتواند رشد خالقيت را دانش آموزان بسنجد . 

 واده ها درباره ي اهميت خالقيت و چگونگی كمك به رشید آن از طیرق   اطالع رسانی به خان

 مختلف 

  عالقه مند كردن دانش آموزان  به مطالعه 

   فعال سازي تشكل هاي دانش آموزي كه خوديابی و خود شكوفايی و اعتماد به نفس دانیش

 .آموزان افزايش يابد 

  پرورش آن در برنامه درسیی  اختصاص درسی به نام خالقيت در مدارس و هنجاندن راه هاي

 مراكز تربيت معلم و تمام موسساتی كه معلم و مربی تربيت می كنند 

  استفاده صحيح و مطلوپ در ساعت درس انشا 

  تغيير نام درس هنر و نقاشی به پرورش خالقيت خ نوآوري خ ابتكار 

  به دانش آموز ( بارش افكار ) آموزش يورش فكري 

 اله و پرورش و پاسخ و تدريس استفاده از شيوه هاي حل مس 
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 شناخت موانع بروز خالقيت و راهبردهاي مقابله با آن 

 تقويت حس خوداتكايی معلمان براي بروز هرچه بيشتر نو انديشی خنوآوري و خالقيت 

 تشويق مادي و معنوي معلمانخمديران و فراهيران خالق 

 موجیود در آمیوزش و   ی نو براي حیل مشیكالت و نارسیايی هیاي     هديهابداع و كشف راه كا

 پرورش به كمك معلمان

 

 

 

 منابع و ماخذ  

 كتاپ

     چیا  اول خ  امير حسينی خ خسرو خ روان شناسی خالقيت و نوآوري خ ناشر خ عیارف كامیل خ

       . 

   اي خالقيت  هتورنس خ نی يان خ ترجمه ي دكتر حسن قاسم زاده خ استعدادها و مهارت . 

  خ اهميت خالقيیت و شیيوه هیاي پیرورش آن خ مشیهد خ        (    )حسينی خ افضل السادات

 .آستان قدس رروي

   سيف خ علی اكبر خ روان شناسی پرورشی خ چا  شانزدهم خ انتشارات آهاه خ تهران      . 

       سليمانی خ افشين خ كالس خالقيت خ انتشارات انجمین اوليیاء و مربيیان خ شیماره ي انتشیار

     . 

 علمان پژوهندهقاسمی پوياخاقبالخراهنماي م 
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  كريمی خ علی خ پرورش خالقيت خ انتشارات رسانه تخصصی      

 مجالت 

  (  2  خ  22 )شماره هاي      تابستان  –ماهنامه تربيتی پيوند 

     رشد تكنولوژي خ فرج ا  خ محتواي درسی و پرورشی خالقيت دانش آمیوزان خ سیال پینجم

      شماره 


