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 مقدمه : 

 بار  از آفرینش ، خلق  و آفریقدن در هسقتی    250از اهمیت خالقیت همان بس که در قرآن کریم 

 .گفته شده است و هر پرتوی از هستی برگ زرین خل  و زایش جدید را در بطن خود به همراه دارد

رفتقار و عمقل انسقان در زنقدگی و      ،، اندیشه و قلم. لذا خالقیت یک موهبت الهی است که در فکر 

ایقن موهبقت الهقی و ققدرت     بسط ، تربیت و تمقرین  جلوه پیدا می کند و اگر زمینه ی محیط کار 

را غزی فراهم نگردد از یک نعمت فوق العاده مهم و کلیدی محروم مانده ایم به طوری که زیان آن م

 در ابعاد و صور گوناگون در زندگی فردی و اجتماعی خواهیم چشید . 

به اعتقاد اکثریت قریب اتفاق صاحب نظقران و متفکقران حقوزه هقای م تلقف فرهنگقی سیاسقی ،        

آموزش و پرورش نقش بی بدیل در فرایند توسعه و بالندگی  ،ی جدیداجتماعی ، و اقتصادی در دنیا

در کشورها وملت ها ایفا می کند . به عبارت دیگر ، راه درمان بسقیاری از دردهقای جامعقه را بایقد     

آموزش و پرورش جستجو کرد ، همچنان که خالقیت و نوآوری در صنعت را باید در دوران کقودکی  

ذا در پاسخ به این نقدا گسقترش خالقیقت و نقوآوری در صقنعت را در      و نوجوانی جست و جو کرد ل

جامعه آموزش و پرورش ، معلمان باید پیش گام شوند . با توجقه بقه ایقن کقه خالقیقت مقی توانقد        

شکننده محدودیت ها ، برازنده ناتوانی ها ، شکافنده ناشناخته ها ، یابنقده نقا دانسقتنی هقا باشقد و      

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

بین قوای بالقوه و توانایی های بالفعل انسان را به حداقل رساند و با عطف به این مطلب که یکقی از  

عمده پس رفتگی دول م تلف ، میزان سرمایه گذاری و بهره گیقری از نیروهقا خقالق اسقت     دالیل 

ها ، با توجه به این که حل معضالت اجتماعی ، اقتصادی ، سیاسقی ، کشقور در گقرو     وعالوه بر این

. پس ضروری است که تمامی معلمان ، مدیران و والدین ما باید همه وجود اندیشه های خالق است 

در تمام عرصه های علمی تربیتی خقویش نقوآوری و روز آوری داشقته باشقد و هقم زمینقه رشقد و        
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ای خالق دانش آموزان را فراهم آورند و هم چنان طرحقی در اندازنقد کقه رشقد     شکوفایی استعداده

  .استعدادهای خداداد بشر تامین گردد

 ارزیابی از وضع موجود

، سال تحصیلی با شروع فصل پائیز هستم.             .دبستان  پنجم آموزگار کالس          اینجانب 

تحصیلی را آغاز نمودم و امیدوار بودم بتوانم بقا تغییقر    امسال به امید خدا سالجدید هم آغاز شد . 

و هم دانش آموزان را افزایش دهم . با تقسیم شدن کالس ها  ،هم بار علمی خود ،محیط کاری خود

واگذار شد . با توجه به تجربه و تدریس چند ساله در این پایه  به من  پنجم مسئولیت پر بار کالس 

خسته کننده و تکراری می بقود . امقا از همقان ابتقدای سقال تحصقیلی        شاید تکرار دوباره آن برایم

تصمیم گرفتم امسال را با شیوه جدید شروع نمایم تا هم برای دانش آمقوزان و هقم خقودم تنقوعی     

 باشد و هم کوچکترین تغییر در روش خود و دانش آموزان بوجود آورده باشم .

نین با توجه بقه تعقاریفی کقه از خالقیقت در     با گذشت چندین هفته از شروع سال تحصیلی و همچ

روحیه ی خالقانه را کمتر مشاهده کردم. شاید   کتب گوناگون مطالعه کرده بودم، در دانش آموزان 

با توجه به ایقن کقه    به این دلیل باشد که تاکنون فرصتی برای آنها در این زمینه بوجود نیامده بود.

ی علی ال صوص در دوره ابتدایی ایجاد توانایی هقا  هدف آموزش و پرورش در همه سطوح تحصیلی

آفریننده در دانش آموزان است و هسته اصلی تحول در نظام آموزش و پرورش خالقیقت اسقت ودر   

دنیای پر تغییر قرن بیست و یکم ایجاد خالقیت در دانقش آمقوزان مهمتقرین مسقئولیت پرورشقی      

وان معلمی که نقش کلیدی و اساسی در ایقن  آموزشگاه ها می باشد . پس وظیفه خود دانستم به عن

زمان دارد ، محور کار خود را بر روی خالقیت دانش آموزان قرار بدهم چرا که پرورش اسقتعدادهای  

فطری دانش آموزان از مسایل بسیار مهمی است که باید مقورد توجقه معلمقین ققرار بگیقرد . علقی       
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وها رفتقاری در ایقن زمقان اخقذ مقی شقود و       ال صوص دوران ابتدایی که تمام صفات اکتسابی و الگ

ش صیت واقعی کودک بر اساس همین مسائل شکل مقی پقذیرد . مطلبقی مقی خوانقدم کقه طقی        

تحقیقات به عمل آمده ، مشاده شده که تمام مواهبی که در دوران کودکی کم و بیش در همه افراد 

از مدتی دچار کاسقتی یقا رکقود    اهه خالق ابراز شده ، پس دوجود دارد و به صورت رفتارهای فی الب

گردیده است که باید گفت عامل اصلی اتالف یا به فراموش سپردن ایقن مهقارت هقا ، مربیقان مقی      

باشند پس معلمی در زمان حاضر ، مهارتی است تغییر دهنده ، شکافنده ، توان ب ش ، و درمقانگر ،  

وجقود  ایقن  . با  ده جهانی عقب می مانمسلماً از دنیای پر تغییر و پر شتاب جامع دمعلم نتوان هراگر 

در همان ابتدای سال فکر می کردم که اگر هر معلمی در هر سال از تقدریس خقود حقداقل بتوانقد     

کوچکترین تغییر در روش خود و دانش آموزان بوجود آورد آنوقت آمقوزش و پقرورش مقا پیشقرفت     

چشم هامره بهیر مسه ،م ه هههههنگرش معلمان عوض شود و به قول معروف  :  باید  پس .خواهد کرد

همین فکر و  نگرش مبنای پژوهش من قرار گرفت و مرا بر آن داشت به گونه  .جو هد گرهیر سهد س

قالب های کلیشه ای را شکسته و روشقهایی در جهقت پقرورش خالقیقت دانقش      ای عمل نمایم که 

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

  بدهم؟را پرورش  مخالقیت دانش آموزان مگونه می توانچ 

 اهداف گزارش :

 هدف اختصاصی :

 پرورش خالقیت در دانش آموزان پایه پنجم

 اهداف جزئی :

 پیدا کردن موانع پرورش خالقیت در دانش آموزان پایه پنجم
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 نش آموزان پایه پنجمارائه راهکارها و روش هایی جهت پرورش خالقیت دا

 ا شاخص :مقایسه ب

در مقایسه با شاخص باید ذهن و خالقیت دانش آموزان در کالس رشد و توسعه و به وضع مطلقوب  

 برسد.

 : گردآوری اطالعات 

همزمان با این فکر ، که چگونه می توان روحیه خالقیت و نوآوری را در بین دانش آمقوزان پقرورش    

ن بگذارم . مدیر مدرسه ضقمن اسقتقبال از   را با مدیر مدرسه در میاداد تصمیم گرفتم ابتدا موضوع 

تقا در سقایه    ،اولین فرصت موضقوع را در شقورای آموزگقاران مطقرح کنقد       راین ایده قول داد که د

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

کقه نقه تنهقا مقدیران آنهقا       سقت بقر خواسقته ا  سقی  بارها دیده ام که خالق ترین کارها در مدار ازیر

انتظار فعالیت جدیقد داشقتند  و آمقاده    نیز  ن آنها یمعلماز بلکه  هرا تشوی  نمودالقی فعالیتهای خ

 شنیدن و دریافت اندیشه ها جدید و بدیع می باشند .

نسقیم  بقا  همین امر باعث شد که بعضی از معلمان پایه های دیگرنیز در این موضوع سهیم شقوند و  

تازه ای محیط خشک مدرسه و کالس هایی را که معموالً با روش انتقال معلومات بقه صقورت یقک    

 طرفه،از طری  معلم به دانش آموز اداره می شد با طراوت و  شاداب سازند.

طی نشستی که با همکاران خود در مدرسه داشتیم تصمیم بر این شد کقه ابتقدا عقواملی کقه مقانع      

طی صحبت ها و نتیجه یری  .دانش آموزان می گردد ، بررسی گردددر نوآوری  وپیشرفت خالقیت 

از صحبت های آنها عوامل فردی و عوامل اجتماعی را از موانع خالقیت بر شمردند کقه هقر کقدام از    

 این عوامل خود در برگیرنده عوامل دیگری می باشد . 



فایل برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد این 

این گزارش تخصصی با قیمت فقط دو  و قابل ویرایش

 ه سایت مراجعه کنید .بن امتوهزار 

 7 

ز مقدیران و معلمقان آن مقدارس نیقز     معلمان مدارس دیگر داشتم . بعضی اطی صحبتی که با سایر 

همین موانع را به عنوان موانع خالقیت مطرح کردند که در این میان نقش عوامل اجتماعی را بسیار 

 .  ندمهم دانست

ن پایقه و  مق موارد مطرح شده تا حدودی موانع خالقیت را روشن نمود . اما برای آن که یافته هقای  

میم گرفتم تا در بقین کتابهقا ومنقابع علمقی و تحقیققاتی      اساس علمی و تحقیقاتی داشته باشد تص

بررسی نمایم . طقی جسقت و    شکل علمی نتی مطالب را به  موجود در کتاب انه و سایت های اینتر

جو در سایت های اینترنتی به این مهم دست یافتم که : محققان معتقدند همه انسان ها در کودکی 

بی توجهی به این توانایی و عدم تقویت  و نبود محیطی مناسباز استعداد خالقیت برخوردارند . اما 

مقی تقوان از راه هقای    آن مانع ظهورش می شود . محیط مساعد بقرای ایجقاد رفتارهقای خقالق را     

اصولی بنا کرد که به رفتقار خقالق منجقر مقی شقود .      گوناگون به وجود آورد و باید آن را بر اساس 

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

در مقورد  در خانواده هایی که به کودک تا حدی استقالل داده مقی شقود و همچنقین     .داشته باشد 

که کودک می پرسد تا حد امکان او را راهنمایی و تشقوی  بقه یقافتن پاسقخ مقی کننقد .       سئواالتی 

ن عقیده دارند که فقط از طری  رفتارشان است کقه مقی   یالدته از وسخالقیت رشد می کند . این د

توانند احترام کودک را به خود جلب کنند . اما خانواده ای که هرگز به کودک آزادی عمل نمی دهد 

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

ی والدین می شود و آن ها هستند که برای کقودک برنامقه ریقزی مقی     فداکودک عالقه و استعداد 

کنند و تصمیم می گیرند . به کنجکاوی و سئواالت کودکانه اهمیت نمقی دهنقد از او مقی خواهنقد     

 مانند افراد بزرگسال و عاقل باشد و ... 
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و فرصقتی  خاموش مقی شقود   در این خانواده نیروی تفکر و خالقیت کودکان در همان مراحل اولیه 

بنابراین خانواده می توانقد هقم محقل بقروز و آشقکار شقدن و        .برای بروز و شکوفایی ن واهد داشت

پرورش استعدادها و خالقیت کودکقان باشقد و هقم محلقی بقرای نادیقده گقرفتن و غفلقت از بقروز          

فقرینش  همچنین اگر به استناد نظر ژان پیاژه ، هدف اصلی آموزش و پرورش ، به ویژه آ .استعدادها 

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

دانش آموزان نقش اساسی داشته باشد ، در برخی از مدارس با کودکان به گونه ای رفتار مقی شقود   

راه ، از رشد و نمقو   آغازآن ها رشد نمی کند ، بلکه در همان  که نه تنها خالقیت و نیروی سازندگی

همه کودکان تا قبل از ورود به مدرسه دارای نیقروی ت لیقل   باز می ماند . ارنست دیمنه می گوید : 

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

 در هیاهوی آموزش رسمی مدرسه رنگ می بازد . 

 ) موانع و علل رشد خالقیت (اطالعات : تجزیه و تحلیل 

برای آن که مجموع اطالعات جمع آوری شده را مورد تجزیه و تحلیقل ققراردهم ، تصقمیم گقرفتم     

را بقا دو  موانع و عللی را که طی نشست با همکاران و بررسی منابع و کتب به آن دست یافته بودم . 

در سایه همفکری با آنها اطالعات بیشقتری کسقب     نفر از اساتید تعلیم و تربیت در میان بگذارم ، تا

 نمایم . 

خالقیت و نوآوری دانش نتایج حاصله از تجزیه و تحلیل اطالعات که طی مصاحبه با اساتید در مورد 

 آموزان بدست آوردم به قرار ذیل است : 

می تواننقد    یعوامل گوناگونی وجود دارد که در تمام مراحل زندگی ، از بدو تولد کودک تا بزرگسال

رو به رو سازند . برخی از این عوامل جنبه ی فیزیولقوژیکی  به اشکال م تلف خالقیت فرد را با مانع 
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دارند و مستقیماً بر کنش های عمومی ذهن فرد تاثیر منفی می گذارنقد و فراینقد رشقد تفکقر او را     

و روانقی کقه البتقه    انی د نظیر اختالالت ارثی و یا ضقایعات جسقم  نمتوقف و یا دچار اختالل می کن

شامل درصد کمی از افراد می شود . اما عوامل دیگری نیز وجود دارد که مستقیم یقا غیقر مسقتقیم    

ایقن دسقته از   سبب تضعیف یا ت ریقب آن مقی شقود .    و خالقیت فرد را تحت تاثیر قرار می دهند 

 أاز ایقن موانقع منشق   عوامل را می توان تحت عنوان موانع محیطی خالقیت نام گذاری کرد . برخقی  

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

مربقی و  از این موانع برخاسته از محیط تحصیلی فرد مقی باشقند و در طقی تعامقل او بقا معلقم یقا        

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

موانع محیطی خالقیت از همه مهم تقر اسقت و مقی توانقد نققش بسقزایی در پقرورش         این دستهاز 

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

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

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

 دکان رقابت میان کودک                                               محدود کردن کنجکاوی کو ایجاد                                        

 کودک                                         درونیعدم شناسایی عالیق                                                                                                                                        

 

                                                               

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

 تحمیل نقش بزرگساالن به کودک                                                       عدم آشنایی والدین با خالقیت                                                               

 کودک رفتارانتقال مکرر از      

 موانع خالقیت در محیط خانواده  1نمودار شماره 

 شمردن تخیالت کودک                                    عدم توجه به             فقدان امکانات                                                   بیهوده 

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

موانع خالقیت 

در محیط 

 خانواده
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 روش تدریس سنتی و معلم محور                                                                                                                                  

 

                                                               

 

 زیاد بر نمره دانش آموز عدم پذیرش ایده های جدید                                                     تاکید                                         

 تمسخر به خاطر ایده یا نظر اشتباه                                         مقررات خشک و انضباطی                                                    

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

 

 مدرسه موانع خالقیت در محیط  2نمودار شماره 

 

به نقش اساسی عوامل محیطی در رشد و پرورش خالقیت حال می بایست بقه تقویقت ایقن    با توجه 

واده و مدرسه ( ققرار داد .  عامل پرداخت و برنامه های خود را پیرامون دو عامل محیطی ) یعنی خان

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

که ارزش هر ایده بر اساس چند مش صقه  ،، طراحی نموده  ریزهمفکری ایده هایی را در قالب طرح 

» و « قابلیقت اجقرا   « » اقتصادی و مقرون به صقرفه بقودن   » تعیین می شود . مش صاتی همچون 

از جمله مش صاتی بود کقه مقی   « زمان مورد نیاز » و « نو بودن » « قانونی بودن « » عملی بودن 

مشق ص کنقد کقه پقس از محاسقبه کلقی ایقده         5تقا   0توانست ارزش هر ایده را بر اساس نمرات 

ن طرح بودند به یکه متقاضی اجرای ا انیارزشمند مش ص می گردید . الزم به ذکر است که همکار

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

 ایده ارزشمند خود می پرداختند . 

نو قانونی مقرون به عملی زمان مورد  ایده ها

موانع خالقیت 

در محیط 

 مدرسه  
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 بودن بودن صرفه بودن بودن نیاز

 3 0 1 0 1 یم  به جای تدریس درس به پرورش خالقیت بپرداز -1

روش های پرورش خالقیتت را در قالتم ملالتم     -2

 درسی استفاده کنیم 

1 4 4 5 5 

در جلسه والدین را دعتوت کنتیم و بترای رشتد      -3

 خالقیت دانش آموزان برنامه ریزی کنیم  

3 5 4 5 5 

جلسه آموزش خانواده مدرسه به آموزش و پرورش -4

 خالقیت اختصاص دهم 

4 5 5 5 3 

در زمینه خالقیت دعوت کنیم که ک متخصص از ی-5

 طرح های ما را بررسی و زیر نظر بگیرد 

3 4 3 5 4 

بتتا کمتتک نماینتتدگان والتتدین و همکتتاری یتتک  -6

متخصص خالقیت انجمن پرورش خالقیت مدرسته را  

 راه اندازی کنیم 

2 3 3 2 5 

  0کامالً نامتناسم =                       5کامالً متناسم = 

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

 در زمینه خانواده : 

باال بردن سطح آگاهی والقدین در جهقت رشقد و پقرورش خالقیقت فرزندانشقان از طریق          -1

 آموزش 

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

 ی و فردی کودک و پرهیز از قوانین خشک در منزل تامین آزادی مناسب و استقالل روان -3
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 پرهیز از انتقاد مکرر از رفتار های کودک  -4

 شناسایی عالی  درونی کودک  -5

 ایجاد جو احترام آمیز در خانواده و پرهیز از مقایسه کودکان با یکدیگر  -6

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

 ه مدرسه روش های تدریس فعال چون در زمین

 استفاده از حل مساله و پرسش و پاسخ در تدریس  -1

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

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

 توجه به تفاوت های فردی دانش آموزان  -4

 ئه تکالیف درسی متنوع جهت پرورش قوه ت یل و خالقیت دانش آموزان ارا -5

 عالقه مند کردن دانش آموزان به مطالعه  -6

 عدم تاکید زیاد بر نمره و ارزشیابی  -7

 قرار ندادن قوانین خشک و افراطی در محیط مدرسه  -8

 تشوی  و توجه به نکات مثبت دانش آموزان  -9

 آموزان  توجه به سئواالت عجیب و غریب دانش -10

 پیشنهاد راه حل

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

و عوامل موثر در پرورش خالقیت دانش آموزان و راه های آن مش ص شد . حال می بایست با توجه 

ابم بتوانم به هدف مورد نظر دست یی  طربه نتایج بدست آمده راه حلی را ارائه می نمودم تا از این 
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ادل نظر با همکاران تصمیم گرفتیم برنامه ای تهیه نماییم که دانقش  بنابراین از طری  همفکری و تب

 آموزان را به خواسته های مورد نظر برساند.

 گامهای که در این جهت برداشته شد عبارتند از:

 گام اول : خانواده و اولیا ء

ت یقل و ظهقور خالقیقت    آمده خانواده مهمترین نقش را در کنترل و هدایت  بر اساس نتایج بدست

کنجکاوی و کشف محیط به کودکان بدهد  ،سوال کردندارد . اگر خانواده فرصت های الزم را برای 

 معلقم  .شود . به همین دلیل اولین گقام را در ایقن جهقت برداشقتیم     می زمینه رشد خالقیت فراهم

لدین دانش آموزان خود را دعوت کرده و برنامه های که برای رشقد خالقیقت   هر پایه وا عالقمند در

به مرحله اجرا بگذارد را به اطالع آنها رسانده همچنین دو مورد از کالسقهای   الزم بوددانش آموزان 

نواده مدرسه را به آموزش و پرورش خالقیت کودکان و دانش آموزان پرداخته و اطالعات آموزش خا

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

خالقیقت  که به آنها کمک می کرد تا بدانند محیط منزل فرزندانشان تا چه حد از انگیقزه درونقی و   

به سواالت پاسخ می داد . پاسخ تمام سواالت بقه صقورت    داشان حمایت می کند . که هر اولیاءنفرز

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

ا از ئنقا محقیط اولیق   ممط. ه باشقد. این بود . اگر پاسخ های اولیا ء  با پاسخ هقای مقا مطابققت داشقت    

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

 در جهت بهبود محیط می باشد.

 .فرزندمان در منزل باید آرام باشد -1

 که خالق باشد. مکنی میفرزندمان را تشوی   -2
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 .ان دالیل قوانینی را که در منزل وجود دارد می داندمفرزند -3

 .رای انجام دادن کار خوب تحت فشار زیادی است.ان بمفرزند -4

        در کارها آزادی عمل دارد. -5

 گام دوم : مدرسه 

ارائقه دادیقم و بقه اجقرا در      بعضی از همکقاران  در سطح مدرسه نیز برنامه های ذیل را با همفکری 

 آوردیم : 

 :  اجرای طرح زنگ خالقیت -1

ر دروس به خالقیت اختصقاص داده مقی شقود تقا     زنگ خالقیت ساعت خاصی است که در کنار سای

و نوآوری فضقای مناسقبی بقرای حفقا و ادامقه      ضمن توجه اولیای کودکان به مساله مهم خالقیت 

 خالقیت کودکان پدید آورد . 

نقگ  زبرای برگقزاری   حالتاین زنگ بستری برای تحق  و شکوفایی خالقیت کودکان بود و بهترین 

و یا محیط های اجتماعی ، حیاط مدرسه و .. بود موضقوعات قابقل    خالقیت ، اجرای آن در طبیعت

طرح در آن ، تنوع زیادی دارند . اگر این کالس در فضای خارج از کالس تشقکیل مقی شقد دانقش     

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

 د و ... ( یک شهر یا پارک کوچک بسازن

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

پذیرای اجرای بسیاری از طرح های ابتکاری و خالق شاگردان بود . نمونقه کارهقایی کقه در سقطح     

 مدرسه قابل اجرا بود به شرح ذیل بود : 

ه نقاشقی طنقز آمیقز گروهقی ، تکمیقل      ابداع یک جورچین ) پازل ابتکاری ( ، تهی -

 تصاویر نیمه تمام 
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 تهیه یک بازی فکری تازه ، تهیه تابلوهای نقاشی بزرگ روی زمین  -

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

ان استفاده از اشیای دور ری تنی از قبیل ظرف خالی مایع ظرفشویی ، شامپو ، لیو -

 یکبار مصرف ، شیشه نوشابه و ... 

  آمیختن عمیق درس ها با هنر : -2

همانطور که می دانیم در درس هایی مانند ریاضی ، تاریخ ، فارسی و موارد مشقابه . ایفقای نققش و    

اجرای نمایش نامه ای مباحث درسی نتایج سودمندی دارد و یادگیری را عمی  تر مقی کنقد و ایقن    

رشد و پرورش قوه خالقیت دانش آموزان به اجرا در آوردیم همچنین با نقاشقی  طرحی بود که برای 

و نققد و  و سایر کارهای هنری در جریان حل مساله چون نمایش عروسکی ، یافتن تصاویر مناسقب  

اظهار نظر در مورد یک نمایشنامه و اجرای پانتومیم و اجرای این قبیقل کارهقا بقا گشقودن درهقای      

 کودکان اعتماد به نفس و خالقیت آنان را افزایش دادیم .  جهان ت یالت بر روی

 طرح بازیافت مواد :  -3

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

، با  آنها را در جعبه ای قرار می دادند و در ساعات هنر و یا خالقیت و یا به عنوان تکالیفی در منزل

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

 طرح آموزش هنر : -4

به رغم این واقعیت که یکی از وظایف سرپرستی معلمان مدرسه در دوره ابتدایی شناخت و پقرورش  

رنامه های ی م تلف دانش آموزان است ، این امر تا به حال ، به دلیل حجم و گستردگی باستعدادها

آموزشی و کمبود توجه به دروس هنری به خصوص نقاشی ، مورد غفلت قرار می گرفت در حالی که 
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نقاشی از دروسی است که   می تواند به ابراز احساسات و عواطف نهفته ی دانقش آمقوزان و آشقکار    

رامقش و  کردن کمبودها و انتظارات آن بینجامد و به رشد قوه ت یل ، شناخت زیبقایی ، احسقاس آ  

وص نقاشقی  صنشاط ناشی از انجام یک کار خالق بینجامد . این دبستان توجه به خط و نقاشی ، ب 

کقالس بقه   آزاد را در جهت کمک به استعدادهای دانش آموزان ، به عنوان وسیله ای بقرای تبقدیل   

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

  صلح و دوستی :انجمن  -5

به اجرا در آوردیم انجمن صقلح و دوسقتی بقود . زیقرا     یکی دیگر از برنامه هایی که برای این منظور 

برای برخورداری از دنیایی مبتنی بر صلح و تفاهم  الزم است افکار و اندیشه هقای صقلح طلبانقه در    

مقی توانقد پقر از مهربقانی ،      هذهن انسان ها بارور گردد . ایجاد تصور در کودکان در مورد دنیایی ک

ایقن صقلح دارای جنبقه هقای      .فقراهم مقی گقردد   سایه ی آموزشی تفاهم و دوستی باشد ، تنها در 

م تلفی است است : صلح با خود ، صلح با دیگقران ، صقلح بقا طبیعقت و همچنقین هقدایت روانقی        

ردان و اولیاء و شقناخت  معلم با شاگکودکان و ایجاد امنیت در آنان جز در سایه ی تفاهم و نزدیکی 

 انتظارات متقابل خانه و مدرسه میسر نیست .

این مدرسه از طری  تشکیل گروه های صلح و دوستی در مدرسه با شرکت مدیر ، معلمقان و اولیقاء   

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

 شاط برای یادگیری : احیای فضای سبز و ایجاد محیطی با ن -6 

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

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

ر مدرسقه و همکقاران و   زندگی و بالطبع کار و فعالیت در آنان به وجود می آورد ، با همکقاری مقدی  

مشارکت والدین دانش آموزان ، بودجه ای را برای احداث فضای سبز ، خرید گقل و نهقال و احیقای    
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. همچنین ، با استفاده از رنگ های زنده و شاد ب قش موسقیقی    یمفضای سبز مدرسه ت صیص داد

هقای ورزشقی ،    مورد عالقه کودکان در ساعات ورزش ، هنر و زنگ تفقریح و ترتیقب دادن فعالیقت   

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

 .  کردیم

 گام سوم : معلم 

معلم در کالس درس به عنوان الگو می تواند بر روی خالقیت دانش آمقوزان تقاثیر بسقزایی داشقته     

هایی برای خود در نظر برنامه  ه هدف مورد نظرمدرسه برای رسیدن ب معلمان مجریباشد از این رو 

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

اولین کار باال بردن سطح آگاهی خود از طریق  مطالعقه کتقب م تلقف در زمینقه رشقد و        -1

 پرورش خالقیت 

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

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

افقزایش پویقایی در    –طرح سئوال خالقانه از هر درس  –پرهیز از رقابت  –مسائل 

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

 درس خالقانه از هر درس

و بحقث و  فاده از روش های فعال در امر تدریس چون طرح سقئوال ، پرسقش و پاسقخ    است -3

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

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

 آمی تن آموزش با تحرکات بدنی  -5
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 کودکان پذیرش ت یالت  -6

توجه به سئواالت عجیب و غریب دانش آموزان و همچنین تشوی  دانش آموزان  ) پقاداش   -7

 دادن به خالقیت ( 

آموزش فن آوری ها و روش های حل مساله :آموزش های خالق به شاگردان ، مانند بارش  -8

برای پذیرش مسائل مهقم و حقل مشقکالت    مغزی ، روش های حل مساله و ایجاد آمادگی 

 انش آموزان و ... توسط د

زنگ خالقیت : اختصاص ساعتی به نام ساعت خالقیت ، و ساختن وسیله که گاهی وسقیله   -9

دادم و از آن ها  مقی خواسقتم بقه صقورت گروهقی تغییقری در آن        یای به بچه ها ارائه م

بوجود آورند و چیز جدید بسازند و گاهی هم آن ها را آزاد می گذاشتم تا هقر چقه دوسقت    

 زند . دارند بسا

 برپایی نمایشگاهی از دست ساخته های دانش آموزان  -10

در گوشه ت ته سیاه تابلو کوچکی را به ایقن کقار اختصقاص    ایجاد تابلو پیام های سازنده : -11

داده هر هفته پیامهای م تلفی در آن نوشته می شقد و در آخقر هفتقه از دانقش آمقوزان مقی       

پیام بگوینقد همچنقین از دانقش آمقوزان مقی خواسقتم       خواستم که نظر خود را در رابطه با آن 

، تلویزیون یا سئوال خبرهای علمی ، فرهنگی ، ورزشی را از طری  برنامه های علمی ، فرهنگی 

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

قه بقه چیزهقای مهقم مقی پرداختنقد تقا از کقاروان        با عالاین کار نه تنها دانش آموزان  ،باکنند

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



فایل برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد این 

این گزارش تخصصی با قیمت فقط دو  و قابل ویرایش

 ه سایت مراجعه کنید .بن امتوهزار 

 19 

اجرای برنامه ها و تمریناتی جهت پرورش خالقیت دانش آموزان : هدف عمقده تمرینقات    -12

ن بقود کقه هقر کقدام از ایقن      خالقیت ، پرورش مهارت های م تلف تفکر خالق در دانش آموزا

 مهارت ها به نوعی در تحق  خالقیت آن ها نقش دارند . 

می باید چیقزی را خلق    این تمرینات دانش آموزان را در موقعیتی قرار می دادند که در آن ها  

دارد و همچنین این تمرینات فاقد راه  یحدودمکند و دانش آموز در انجام آن ها آزادی عمل نا

ای از پیش تعیین شده هستند . بر این اساس می توانستند تفکر دانش آموزان را حل و پاسخ ه

با توجه به برنامقه   ،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 زمان و شرایط و امکاناتی که در اختیار 

 قابل اجرا بود : های زیر 

 در ساعت کالس های ویژه خالقیت  -1

 اختصاص ب شی از زمان کالس به انجام تمرینات  -2

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

 انجام تمرینات در منزل  -4

 اجرای راه حل جدید و نظارت بر آن  

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

برگزاری جلساتی با اولیاء و همچنین کالسقهای آمقوزش خقانواده در طقول سقال       -

 تحصیلی با عنوان خالقیت 

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

 ریاضی 
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بقه نفقس و   باال بردن روحیه اعتمقاد  به کارگیری شیوه های م تلف تشوی  جهت  -

 خودباوری در دانش آموزان

اختصاصی قسمتی از باغچه گوشه حیاط بقرای هقر کقالس جهقت کاشقتن گقل و        -

 بوجود آوردن فضای سبز 

 بر پایی نمایشگاهی از کارهای خالق دانش آموزان  -

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

در کتاب انقه  آموزان به خوانقدن کتقاب و عضقو شقدن     تشوی  هر چه بیشتر دانش  -

 کالسی 

 دایرهانجام بازی های گروهی در ساعت زنگ   -

وقتی در پایان هفته اول ) اجرای آزمایشی ( شور و شعف و عالقه دانش آموزان را مشاهده کقردم و  

حصیلی ادامه پیشرفت آنها را در یادگیری دروس سنجیدم ، مصمم شدم این برنامه را تا پایان سال ت

تعیین شده برای هفته ی دانش آموزان برنامه ریزی می نمودم و دهم در نتیجه با یک برنامه ریزی 

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

گاهی اوقات برای این که در امر تدریس ، تنوع ایجاد گردد و خستگی بوجود نیاید  -

، به تقاضای خود دانش آموزان از آن تمرینات برای یادگیری بیشتر و جذابیت کار 

 استفاده می نمودم . 

گاهی اوقات نیز از آن تمرینات به صورت طرحقی و بقه عنقوان تکلیقف بقه دانقش        -

 آموزان داده تا خود به مرحله اجرا در بیاورند . 
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با حضور و نظارت بقر   را  پیدا کرد که این امربا انجام این کارها کالس و مدرسه شور و حال دیگری 

انواده هقا نیقز اعقالم مقی     خ گروههای دانش آموزی در ساعت زنگ خالقیت متوجه می شدم و اکثر

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

وزان بوجود آورد که باعقث شقد کقه در    ، این طرح تغییر اساسی در اختیار دانش آمبا گذشت زمان 

 بارور کردن استعدادهای خالق دانش آموزان نقش اساسی داشته باشد . 

 ارزیابی بعد از اجرای راه حل

گر چه از رفتارها و اظهار نظرهای دانش آموزان و همکاران پیدا بود کقه تغییقر و تحقولی در رفتقار     

یقاً مش ص شود که روشهای به کار رفته شده موثر دانش آموزان بوجود آمده است . برای این که دق

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

یک جلسه مشترک با معلمان راه هایی را برای مطرح شدن از نتایج کار پیش بینقی کقردیم . از آن   

 جمله : 

 در مورد رفتار دانش آموزان و مقایسه رفتار آنها نسبت به قبل  اظهار نظر همکاران و معلمان -1

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

 نظر خواهی کتبی و حضوری از والدین و اظهار نظر در مورد رفتار فرزندانشان در منزل و ...  -3

 دن وضعیت قبلی دانش آموزان نظر خواهی کتبی و شفاهی از دانش آموزان و سنجی -4

 

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

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

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

 است ؟  

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

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

 داشته است ؟

 خوب       متوسط       ضعیف

 فرم نظر سنجی از اولیاء در مورد وضعیت رفتاری فرزندانشان :

 خوب       متوسط       ضعیف   ار فرزندتان نسبت به قبل چگونه است رفت -1

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

اولیقا از وضقعیت    %80معلمقان و   % 80شواهد جمع آوری شده در این مرحله نشان می داد کقه   

رضایت داشتند و  اجرای این طرح در امر پیشرفت دانش آموزان نقش بسزایی رفتاری دانش آموزان 

 داشته است . 

 :  ارزشیابی  تاثیر راه حل جدید و تعیین اعتبار آن

ن دبسقتان ققرار   یق ا و مدیراجرای این برنامه مورد توجه اولیاء و دانش آموزان و همچنین آموزگاران 

و برای همقه دانقش    ها  ن این برنامه در سطح همه پایهگرفت به طوری که آنان خواستار فراگیرشد

 آموزان حتی در سالهای آتی شدند . 

همچنین این برنامه شادی و نشاط را برای دانش آموزان فراهم آورد بقه طقوری کقه مقدیر مدرسقه      

 تحصیلی دانش آموزان داشته است . معتقد بود بسیاری از این فعالیت ها تاثیر مثبتی بر پیشرفت 

دین نیز انجام دادن ایقن فعالیقت هقا را باعقث خوشقرفتاری ، احسقاس مسقئولیت پقذیری  و ...          وال

 فرزندان خود می دانستند . 

همچنین پس از آموزش الزم اولیاء در کالسهای آموزش خانواده که در زمینه خالقیت بود  ارزیقابی  

 ند به شرح ذیل بود : دران و مادران برای فرزندان خود به کار می گرفتروشهایی که این پ
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 روش هایی که پدران و مادران به کار بردند : 

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

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

 را به بطالت گذراندن فرصت داشته باشد . 

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

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

اطمینان حاصل می کنم که فرزندم می داند آنچه او آزمایش نموده یا انجقام مقی    -

 دهد مورد تایید من است . 

 : عبارت بود از اری به فرزندانشان انجام می دادندآنچه این پدران و مادران برای آموختن ک

 کودک را تشوی  می کردند  -

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

 به نظر می رسد از آن موقعیت لذت می بردند  -

 از بودن با کودک خود خوشحال بودند  -

 حامی و مشوق کودک بودند  -

 کردند کودک را تحسین می  -

 قادر به برقراری روابط خوب کاری با کودک بودند  -

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

گرچه به کار گیری این برنامه نشان دهنده این بود که این برنامه نقش اساسی در پرورش خالقیقت  

های مطرح شده در)تجزیه و تحلیقل  ایده  دانش آموزان داشته است.ولی ارزیابی کلی برنامه،براساس

 ( به شرح ذیل است:13اطالعات ص
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( 2روس در راس کار می باشد. در )اجقرای ایقده  ( به مرحله اجرا در نیامد چرا که تدریس د1)ایده 

 با موفقیت انجام شد و توانستم،روشهای پرورش خالقیت را در قالب مطالقب درسقی اسقتفاده    80%

رسید و در ایقن زمینقه اطقالع رسقانی الزم بقه       فقیت کامل به انجامبا مو %90( نیز 4و3کنم.)ایده

 (نیز به دلیل مشکالت به مرحله اجرا در نیامد.6و5خانواده ها انجام شد.)ایده

 مشکالت و نقاط ضعف :

 اجرای همه برنامه ها و بازی ها در کالس درس امکان پذیر نبود. .1

نزل مواف  نبودند و آن را مقانع پیشقرفت   برخی از خانواده ها با انجام چنین تمریناتی در م .2

 درس فرزندان خود می دانستند.

تدارک خیلی از وسایل و طراحی خیلی از تمرینات)پازل ،تصویر و...( برای معلم وققت گیقر    .3

 بود.

برخی ازاولیا نظر مساعدی برای انجام کارهای خالقانه نداشتند. بقرای بعضقی از آنهقا قابقل      .4

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

به دلیل نداشتن ساعتی ویژه خالقیت در برنامه کالسی،مجبور بودم گاهی از سقاعات درس   .5

 هنر و یا ورزش دانش آموزان استفاده کنم. 

شاید انجام چنین برنامه هایی برای سایر معلمین س ت باشد و یا وقت الزم بقرای انجقام آن را   

ته باشند ولی با به کار گیری تلفیقی از شیوه های متنوع،در تمام دروس می توان این کقار  نداش

 را انجام داد و مشکل را برطرف نمود.
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 نقاط قوت اجرای طرح :

 اطالع رسانی خانواده ها و جلسات آموزش خانواده .1

 داشتن برنامه های متنوع و گوناگون در تدریس .2

نش آموزان با شرکت در فعالیقت هقای گروهقی و انجقام     بارور کردن استعدادهای درونی دا .3

 کارهای خالقانه

 پیشرفت درسی دانش آموزان در دروس م تلف .4

به کارگیری این روش ها نشان دهنده این امر بود که والدین و معلم می توانند در پرورش خالقیقت  

یار دانش آموزان ققرار  را در اخت دانش آموزان نقش داشته باشند ،ولی باید فرصت ها و  شرایط الزم

 داد.

 : نتایج 

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

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

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

ن با چگونگی انجام این فعالیت ها و اهداف آنها آشنا شتده و بهتترین راهنمتا و    والدی -4

 . کمک برای فرزندان خود گردیدند 

 عدم تاکید اولیاء بر نمره دانش آموزان  -5

 نتیجه گیری : 

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

.  کنقد ل نموده و دریچقه ای بقه سقوی ناشقناخته هقا بقاز       سهید آموزش و یادگیری را تکه می توان
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و روشهای م تلف تدریس بیشتر آشقنا شقوند و شقیوه هقای سقنتی را کنقار       همکاران باید با اصول 

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

به کار گرفته و آن ها را تقویت نماییم زیرا محقیط هقا و فضقاهای بقی روح و کسقل       ماًآموزان را توا

کننده و یکنواخت کالس ، مانع رشد و خالقیت کودکان می شود . معلمان می توانند بقدون صقرف   

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

کقه   ،کودکان زمانی از مواد آموزشی به شکل بدیع و خالقانه اسقتفاده مقی کننقد    شته باشد.تاثیر دا

رتیب دادن به آنها نقش فعقال داشقته باشقند . بقرای     تخود در انت اب ، سازماندهی ، تهیه و نظم و 

کاری بقس   ،دست زدن به کار خالقانه بدون برخود داری از یک منبع الهام ملموس و عینیکودکان 

اندیشه ورزی دانش آموزان است این امقر   وظیفه ی مدرسه پرورش تفکر منطقی وپس ار است دشو

مکن نمی شود مگر در سایه آموزش درست و دقی  و اثر ب ش و ایجاد بقاور و گقرایش بقه سقوی     م

 عمل و تفکر که البته باید در جریان تدریس و یادگیری صورت گیرد . 

 

 

 

 

 پیشنهادات

 

اولیاء و همچنین کالسقهای آمقوزش خقانواده در طقول سقال      برگزاری جلساتی با  -

 تحصیلی با عنوان خالقیت 
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استفاده از تمرینات خالقیت در ساعات درسی به ویژه دروس ب وانیم و بنویسیم و  -

 ریاضی 

باال بردن روحیه اعتمقاد بقه نفقس و    به کارگیری شیوه های م تلف تشوی  جهت  -

 خودباوری در دانش آموزان

تی از باغچه گوشه حیاط بقرای هقر کقالس جهقت کاشقتن گقل و       اختصاصی قسم -

 بوجود آوردن فضای سبز 

 بر پایی نمایشگاهی از کارهای خالق دانش آموزان  -

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

تشوی  هر چه بیشتر دانش آموزان به خوانقدن کتقاب و عضقو شقدن در کتاب انقه       -

 کالسی 

 دایرهانجام بازی های گروهی در ساعت زنگ   -

 

 

 

 

 

 منابع و ماخذ 

    ، چقا  اول ،  امیر حسینی ، خسرو ، روان شناسی خالقیت و نوآوری ، ناشر ، عقارف کامقل
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   ای خالقیت  . هتورنس ، نی یان ، ترجمه ی دکتر حسن قاسم زاده ، استعدادها و مهارت 

 ( 1381حسینی ، افضل السادات)     ، اهمیت خالقیت و شیوه های پقرورش آن ، مشقهد ،

 .آستان قدس رضوی

   1375سیف ، علی اکبر ، روان شناسی پرورشی ، چا  شانزدهم ، انتشارات آگاه ، تهران 

 . 

      سلیمانی ، افشین ، کالس خالقیت ، انتشارات انجمن اولیقاء و مربیقان ، شقماره ی انتشقار

141  . 
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