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 چکیده : 

ی  شیه از  هدیهدر جوامع پیشرفته امروزی پرورش خالقیت از مهمترین اصول است با بررسی  ششیو  

در  هدیهو اجتماع  رشد چشمگیری داشته اند متوجه م  شویم شه این ششیو نظر صنعت  فرهنگ  

  توسیعه  هدیهزمینه ی پرورش خالقیت رشد و تالش بیشتری داشته اند .در حال حاضیر در ششیو  

یافته شکوفای  خالقیت یک  از عال  ترین و محکم ترین اهداف آموزش و پرورش اسیت . در شیر    

ت بسییار سیریع و اجتنیاا ناپیدیر دنییا   اایر خواهیا  پیرورش         حساس شنون  و با توجه به تحوال

استعدادها و شکوفای  خالقیت و نوآوری در افراد هستیم باید نظام آموزش و پرورش را متحول شرد 

. برای این منظور الزم است هماهنگ  و برنامه ریزی دقیق و شامل  در عرصه ی آموزش و پیرورش  

م نقش اصل  را ایفا م  شند . تنها معلم خالق است شیه می  توانید    داشته باشیم .در این فرایند معل

دانش آموزا  خالق و نوآور پرورش دهد . اما نکته ی قابل تامل آ  است شه هر آموزش و پرورش و 

هر معلم  نم  تواند این بار سنگین رابه مقصد برساند . تنها آموزش و پرورش پویا   خالق   متحول 

ن رسالت تاریخ  خویش موفق باشد و این دقیقاً هما  نیازی است شه در سال م  تواند در تحقق ای

از آ  یاد « تحول بنیادین آموزش و پرورش » ادشته رهبر اندیشمندانه انقالا اسالم  تحت عنوا  

» شده است . هسته اصل  تحول در نظام آموزش    هم چنا  شه مقام معظم رهبری تاشید شرده اند 

نابراین داشتن افرادی شه توانای  پیرورش پوییای  و خالقییت را دارنید از اهمییت      ب« خالقیت است 

 خاص  برخوردار است . 

با توجه به این شه سرنوشت جامعه به دست افراد خالق رقم م  خورد بیا خیود تصیمیم ایرفتم در     

 هدییه و  هیدی دو قلیویم   سال تحصیل  حاضر اقدامات  را در جهت پرورش خالقیت دانش آمیوزا   

چه اقداماتی انجام دهم تا خالقیت دانشش  انجام دهم و مساله را برای خود این طور عنوا  نمودم شه : 

 را افزایش دهم   هدیهو  هدیدو قلو  آموزان

اطالع رسان  خانواده ها از طریق شالس هیای آمیوزش خیانواده   اسیتفاده از روش هیای تشیویق و       

قیت دانش آموزا  وهمننین تمرینات ویهه دانیش  اجرای طرح های جدید  برای رشد و پرورش خال

ی  بیود شیه بیا همکیاری میدیر      هدیهآموزا  و به شارایری روش تدریس فعال و پویا ... از جمله  شا

مدرسه و سایر همکارا  انجام دادم و  در آ  توفیق پیدا شردم و امید است این اثر بتواند سیهم  در  

ش آموزا  این سرزمین داشته باشد و معلما  در هر دوره شکوفای  و باروری تفکر خالق همه ی دان

  بسته دانیش آمیوزا  را   هدیهتحصیل  بتوانند به تقویت تفکر خالق بپردازند و بدین سا  بتوانند پ

 بگشایند و آنها را همنو  همای سعادت بر بلندای جامعه به پرواز در آورند.
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 مقدمه : 

 قیت را یافتن و به زیور وجود خود آراستن . چه زیباست در صدف هست  مروارید خال

و در روی زمیین   2و روح خیدا در او دمییده شیده     1مگر م  شود شه انسا  به زیور هست  آراسیته  

و قیدرت بییا  و   6و دانیا   5و شینوا و بینیا   4و خداوند به او شرامت و بزرا  بخشیده   3جانشین خدا 

 داشته باشد ول  خالق نباشد .  7نوشتن

بار  از آفیرینش   خلیق و آفریید  در هسیت       252همیت خالقیت هما  بس شه در قرآ  شریم از ا

 .افته شده است و هر پرتوی از هست  برگ زرین خلق و زایش جدید را در بطن خود به همراه دارد

رفتیار و عمیل انسیا  در زنیدا  و         اندیشه و قلم. لدا خالقیت یک موهبت اله  است شه در فکر 

ایین موهبیت الهی  و قیدرت     بسط   تربیت و تمیرین  جلوه پیدا م  شند و اار زمینه ی ار محیط ش

را مغزی فراهم نگردد از یک نعمت فوق العاده مهم و شلیدی محروم مانده ایم به طوری شه زیا  آ  

 در ابعاد و صور اونااو  در زندا  فردی و اجتماع  خواهیم چشید . 

و میانع  و اساس  پیشرفت  یت نیاز مبرم دارند خالقیت رمز اصل  امروزه همه جوامع بشری به خالق

عقیده دارد اایر جامعیه نتوانید از موهبیت خالقییت      « تورین ب  » وابستگ  یک جامعه پویا است . 

بررسی    8شم اثرترین مخلوقات خواهد بیود   استفاده شند انسا  دیگر اشرف مخلوقات نیست   بلکه 

یرا  و جها  نشا  م  دهد شه هدف اساسی  آ  تربییت افیرادی    اهداف آموزش و پرورش درسطح ا

است شه با اتکاء  به نیروی اراده و مستقل خویش منطق  بیاندیشند و به جای وابستگ  و اسیتفاده  

از دستاوردهای اقتصادی و فرهنگ  دیگرا    مولد دانش   تکنولوژی و فرهنگ مناسب برای زندا  

نای  باشند   ب  اما    آموزش و پرورش باتوجه به برنامه ریزهای مستقل   فعال   خالق در عصر دا

دو  و با توجه به اهمیت خالقیت برای رشد و ترق  فکری   دانش آموزا  م  شوشد پس مصحیح و 

صنعت و تکنولوژی باید از دبسیتا  و قبیل از دبسیتا  آ یاز     برای رشد خالقیت و نوآوری در دنیای 

و نوآوری را در دانش آموزا  خود برای این موضوع است . اار خالقیت شنیم و مدرسه بهترین مکا  

داشتن افراد متخصص   مدیرا  شارآمد و خالق محروم می  مانید . در    ازپرورش دهیم   نسل آینده 

 ا م  شند . فاین فرایند معلم نقش اصل  را ای

                                                 
 4تین آیه  - 1
 22فجر آیه  - 2
 28بقره آیه  - 3
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 2دهر آیه  - 5
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  3و2رحمن آیه   - 7
 38( ص  1367)  16سال  4رشد معلم شماره ی « چگونگ  پرورش خالقیت در دانش آموزا  » دات حسین  افضل السا - 8
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فرهنگی  سیاسی      به اعتقاد اشثریت قریب اتفاق صاحب نظیرا  و متفکیرا  حیوزه هیای مختلی       

آموزش و پرورش نقش ب  بدیل در فرایند توسعه و بالندا    اجتماع    و اقتصادی در دنیای جدید

در وملت ها ایفا م  شند . به عبارت دیگر   راه درما  بسیاری از دردهای جامعیه را بایید    هدیهششو

اید در دورا  شیودش   آموزش و پرورش جستجو شرد   همننا  شه خالقیت و نوآوری در صنعت را ب

و نوجوان  جست و جو شرد لدا در پاسخ به این نیدا اسیترش خالقییت و نیوآوری در صینعت را در      

جامعه آموزش و پرورش   معلما  باید پیش اام شوند . با توجیه بیه ایین شیه خالقییت می  توانید        

دانسیتن  هیا باشید و     شکننده محدودیت ها   برازنده ناتوان  ها   شکافنده ناشناخته ها   یابنیده نیا  

استفاده از خالقیت م  توا  مرز بین دانستن و توانستن را از میا  برداشت و فاصله شه با نظریه این 

بین قوای بالقوه و توانای  های بالفعل انسا  را به حداقل رساند و با عط  به این مطلب شه یکی  از  

بهره اییری از نیروهیا خیالق اسیت      عمده پس رفتگ  دول مختل    میزا  سرمایه اداری ودالیل 

وعالوه بر این ها   با توجه به این شه حل معضالت اجتماع    اقتصادی   سیاسی    ششیور در ایرو    

. پس ضروری است شه تمام  معلما    مدیرا  و والدین ما باید همه وجود اندیشه های خالق است 

اشیته باشید و هیم زمینیه رشید و      در تمام عرصه های علم  تربیت  خیویش نیوآوری و روز آوری د  

شکوفای  استعدادهای خالق دانش آموزا  را فراهم آورند و هم چنا  طرحی  در اندازنید شیه رشید     

 استعدادهای خداداد بشر تامین اردد و به قول خواجه شیراز : 

 ر اندازیمیبیا تا ال برافشانیم و م  در سا 

 فلک را سخت بشکافیم و طرح  نو در اندازیم
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 وضعیت موجود و بیان مساله :  توصیف

  سال تحصیل  جدید هم آ از شد . و دوباره شوچه ها و خیابا  ها از حضور بنه با شروع فصل پائیز 

هیاهو و  و ای آ  فضای سرد و ب  روح مدرسه را پر از ترنم شادی و نشا  شرد . هر ها پر اشت . 

شوله باری از خاطرات قدیم    سیال جدیید را آ یاز    بهتر و پر بارتر از ادشته با شدام از آنها به امید 

شردند . امسال به امید خدا سال تحصیل  را آ از نمودم و امیدوار بودم بتوانم با تغییر محیط شیاری  

و هم دانش آموزا  را افزایش دهم . با تقسیم شد  شالس ها مسئولیت پر   هم بار علم  خود  خود

با توجه به تجربه و تدریس چند ساله در این پاییه شیاید تکیرار     به من و واادار شد . دومبار شالس 

دوباره آ  برایم خسته شننده و تکراری م  بود . اما از هما  ابتدای سال تحصییل  تصیمیم ایرفتم    

امسال را با شیوه جدید شروع نمایم تا هم بیرای دانیش آمیوزا  و هیم خیودم تنیوع  باشید و هیم         

 انش آموزا  بوجود آورده باشم .شوچکترین تغییر در روش خود و د

با ادشت چندین هفته از شروع سال تحصیل  و همننین با توجه بیه تعیاریف  شیه از خالقییت در     

  روحیه ی خالقانه را شمتیر مشیاهده   دومشتب اونااو  مطالعه شرده بودم  در دانش آموزا  شالس 

با توجیه   ین زمینه بوجود نیامده بود.شردم. شاید به این دلیل باشد شه تاشنو  فرصت  برای آنها در ا

به این شه هدف آموزش و پرورش در همه سطوح تحصیل  عل  الخصیوص در دوره ابتیدای  ایجیاد    

ی آفریننده در دانش آموزا  است و هسته اصل  تحول در نظام آموزش و پرورش خالقیت توانای  ها

انیش آمیوزا  مهمتیرین مسیئولیت     است ودر دنیای پر تغییر قر  بیست و یکم ایجاد خالقیت در د

پرورش  آموزشگاه ها م  باشد . پس وظیفه خود دانستم به عنوا  معلم  شه نقش شلیدی و اساس  

در این زما  دارد   محور شار خود را بر روی خالقیت دانش آمیوزا  قیرار بیدهم چیرا شیه پیرورش       

مورد توجه معلمین قرار بگیرد استعدادهای فطری دانش آموزا  از مسایل بسیار مهم  است شه باید 

. عل  الخصوص دورا  ابتدای  شه تمام صفات اشتساب  و الگوها رفتاری در این زما  اخد م  شود و 

شخصیت واقع  شودک بر اساس همین مسائل شکل می  پیدیرد . مطلبی  می  خوانیدم شیه طی         

م و بیش در همه افراد تحقیقات به عمل آمده   مشاده شده شه تمام مواهب  شه در دورا  شودش  ش

اهه خالق ابراز شده   پس از مدت  دچار شاست  یا رشیود  د  ف  البهدیهوجود دارد و به صورت رفتا

اردیده است شه باید افت عامل اصل  اتالف یا به فراموش سپرد  ایین مهیارت هیا   مربییا  می       

توا  بخش   و درمیانگر     باشند پس معلم  در زما  حاضر   مهارت  است تغییر دهنده   شکافنده  

وجیود  ایین  . با  دمسلماً از دنیای پر تغییر و پر شتاا جامعه جهان  عقب م  مان دمعلم نتوان هراار 

در هما  ابتدای سال فکر م  شردم شه اار هر معلم  در هر سال از تیدریس خیود حیداقل بتوانید     

آمیوزش و پیرورش میا پیشیرفت     شوچکترین تغییر در روش خود و دانش آموزا  بوجود آورد آنوقت 

چشم ها را باید شسیت   جیور   نگرش معلما  عوض شود و به قول معروف  :  باید  پس .خواهد شرد

همین فکر و  نگرش مبنای پهوهش من قرار ارفت و مرا بر آ  داشیت بیه اونیه ای     .دیگر باید دید
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و القیت دانش آموزا  قالب های شلیشه ای را شکسته و روشهای  در جهت پرورش خعمل نمایم شه 

در پییش بگییرم .   شه دوقلو هم بودنید را   هدیهو  هدیمخصوصا دو نفر از دانش آموزانم به نام های 

 مخالقییت دانیش آمیوزان    مپس این مساله را برای خود اینطور عنوا  نمیودم شیه چگونیه می  تیوان     

  بدهم؟را پرورش  هدیهو  هدیبخصوص 

 اهداف گزارش :

 هدف اصلی :

 خوا دید  و خوا شنید  )خالقیت ( در دانش آموزا  تقویت حس

 اهداف جزئی :

 بررس  موانع خالقیت در دانش آموزا 

 بکاربرد  روش های  جهت تقویت حس خالقیت در دانش آموزا 

 مقایسه با شاخص :

 در مقایسه با شاخص   بایست  حس خالقیت در دانش آموزا  تقویت شود .

 جمع آوری اطالعات

ین فکر   شه چگونه م  توا  روحیه خالقیت و نوآوری را در بین دانش آمیوزا  پیرورش    همزما  با ا

را با مدیر مدرسه در میا  بگدارم . مدیر مدرسه ضیمن اسیتقبال از   داد تصمیم ارفتم ابتدا موضوع 

تیا در سیایه     اولین فرصت موضیوع را در شیورای آموزایارا  مطیرح شنید       راین ایده قول داد شه د

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

شه نه تنهیا میدیرا  آنهیا     ستبر خواسته ادر مدارس   هدیهر دیده ام شه خالق ترین شا هدیهبا ازیر

آمیاده   انتظار فعالیت جدیید داشیتند  و  نیز  ن آنها یمعلماز بلکه  هرا تشویق نمودالق  فعالیتهای خ

 شنید  و دریافت اندیشه ها جدید و بدیع م  باشند .

نسییم  همین امر باعث شد شه بعض  از معلما  پایه های دیگرنیز در این موضوع سهیم شیوند و بیا   

تازه ای محیط خشک مدرسه و شالس های  را شه معموالً با روش انتقال معلومات بیه صیورت ییک    

 ره م  شد با طراوت و  شاداا سازند.طرفه از طریق معلم به دانش آموز ادا

ط  نشست  شه با همکارا  خود در مدرسه داشتیم تصمیم بر این شد شیه ابتیدا عیوامل  شیه میانع      

طی  صیحبت هیا و نتیجیه      .دانش آموزا  م  اردد   بررس  ایردد در نوآوری و پیشرفت خالقیت 
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خالقیت بیر شیمردند شیه هیر      ایری از صحبت های آنها عوامل فردی و عوامل اجتماع  را از موانع

 (3و2)نمودار شماره شدام از این عوامل خود در برایرنده عوامل دیگری م  باشد . 

 

 

 

 

 : موانع خالقیت1نمودار شماره

 
 : موانع فردی خالقیت2نمودار شماره 

 

                              

 مدرسه                                     

عتقاد به ا

  بود  ارث

 حالقیت 
 عادت 
  

استراحت 

 طلب  

عدم اعتماد 

 به نفس 

ترس از 

 شکست 

دم تمرشز ع

 ذهن  

 متعهد نبود  

عدم تحمل 

 ابهام و تضاد 

تمایل به 

همفکری و 

 همسوی  

تجربیات 

 ادشته 

شمروی  و 

 خجالت  بود  

نداشتن 

انعطاف 

 پذیری 

تصور منفی 

 از خود

نداشتن 

مقاومت و 

 پشتکار

موانع فردی 

 خالقیت 

   موانع خانواده     

                    اجتماعی                

 خالقیت                

 

 

اروه 

موانع 

 اجتماع 

موانع 

 فردی

موانع 

 خالقیت
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 موانع اجتماعی خالقیت:3نمودار شماره

معلما  مدارس دیگر داشتم . بعض  از میدیرا  و معلمیا  آ  میدارس نییز     ط  صحبت  شه با سایر 

همین موانع را به عنوا  موانع خالقیت مطرح شردند شه در این میا  نقش عوامل اجتماع  را بسیار 

 .  ندمهم دانست

ن پاییه و  می ح شده تا حدودی موانع خالقیت را روشن نمود . اما برای آ  شه یافته هیای  موارد مطر

اساس علم  و تحقیقات  داشته باشد تصمیم ارفتم تا در بیین شتابهیا ومنیابع علمی  و تحقیقیات       

بررس  نمایم . طی  جسیت و    شکل علم  نت  مطالب را به  موجود در شتابخانه و سایت های اینتر

های اینترنت  به این مهم دست یافتم شه : محققا  معتقدند همه انسا  ها در شودش   جو در سایت

ب  توجه  به این توانای  و عدم تقویت  و از استعداد خالقیت برخوردارند . اما نبود محیط  مناسب

می  تیوا  از راه هیای      خیالق را  هیدیه آ  مانع ظهورش م  شود . محیط مساعد برای ایجیاد رفتا 

اصول  بنا شرد شه به رفتیار خیالق منجیر می  شیود .      به وجود آورد و باید آ  را بر اساس  اونااو 

پرورش تفکر و رفتار خالق م  تواند نقش مثبت یا منف   د وخانواده از عوامل مهم  است شه در رش

در میورد  در خانواده های  شه به شودک تا حدی استقالل داده می  شیود و همننیین     .داشته باشد 

شه شودک م  پرسد تا حد امکا  او را راهنمای  و تشیویق بیه ییافتن پاسیخ می  شننید .       الت  سئوا

ن عقیده دارند شه فقط از طریق رفتارشا  است شیه می    یته از والدسخالقیت رشد م  شند . این د

توانند احترام شودک را به خود جلب شنند . اما خانواده ای شه هراز به شودک آزادی عمل نم  دهد 

باید نظر والدین را بپرسد . در چنین خیانواده   هدیهبه طوری شه در مورد شوچک ترین مسائل و شا. 

فدای والدین م  شود و آ  ها هستند شه برای شودک برنامه ریزی می   شودک ای عالقه و استعداد 

شنند و تصمیم م  ایرند . به شنجکاوی و سئواالت شودشانه اهمیت نمی  دهنید از او می  خواهنید     

 مانند افراد بزراسال و عاقل باشد و ... 

خاموش می  شیود و فرصیت     در این خانواده نیروی تفکر و خالقیت شودشا  در هما  مراحل اولیه 

بنابراین خانواده م  توانید هیم محیل بیروز و آشیکار شید  و        .برای بروز و شکوفای  نخواهد داشت

ای نادییده ایرفتن و  فلیت از بیروز     پرورش استعدادها و خالقیت شودشیا  باشید و هیم محلی  بیر     

همننین اار به استناد نظر ژا  پیاژه   هدف اصل  آموزش و پرورش   به ویهه آفیرینش   .استعدادها 

  نو و انسیا  هیای خیالق بیدانیم مدرسیه نییز می  توانید در         هدیهبه انجام داد  شا  انسا  ها توانا

از مدارس با شودشا  به اونیه ای رفتیار    خالقیت دانش آموزا  نقش اساس  داشته باشد   در برخ 
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آ یاز راه   از  آ  ها رشد نم  شند   بلکیه در همیا     م  شود شه نه تنها خالقیت و نیروی سازندا 

همه شودشیا  تیا قبیل از ورود بیه مدرسیه دارای      رشد و نمو باز م  ماند . ارنست دیمنه م  اوید : 

از  خیالق  اما دیری نم  پاید شه این حس زیبا و فهمنیروی تخلیل قوی و تفکر زنده از واقعیت اند . 

 جها  هست    در هیاهوی آموزش رسم  مدرسه رنگ م  بازد . 

شیوه هیای تیدریس مناسیب و    نقش اساس  و مهم دارد زیرا م  تواند با انتخاا  زمینه این درمعلم 

صیل  را داشیته   همننین ایجاد فرصت های  برای حل مساله و... در خالقیت دانش آمیوزا  نقیش ا  

یا از شکوفای  آ  جلیوایری   ه نیز م  تواند زمینه بروز و ظهور خالقیت را فراهم سازد عباشد . جام

شند . و با عقاید خراف  و شهنه رایج در جامعه چو  اعتقاد منف  به جز و قسمت وسرنوشت شانس   

تالشی  در جهیت خیود     طبقات اجتماع  و ... باعث م  شود شه فرد فعالیت خود را از دست بدهید 

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

ام  سع  و تالش بیشتری برای شناخت موانع رشید خالقییت   ایین    رامید است معلما  و اولیای ا

شیا  و  نیروی سازنده و آفریننده از خود نشا  دهند تا شاهد رشد و شکوفای  هر چه بییش تیر شود  

 نوجوانا  ششور ما  باشیم . 

 تجزیه و تحلیل اطالعات : 

برای آ  شه مجموع اطالعات جمع آوری شده را مورد تجزیه و تحلییل قیراردهم   تصیمیم ایرفتم     

را بیا دو  موانع و علل  را شه ط  نشست با همکارا  و بررس  منابع و شتب به آ  دست یافته بودم . 

ت در میا  بگدارم   تا  در سایه همفکری با آنها اطالعات بیشیتری شسیب   نفر از اساتید تعلیم و تربی

 نمایم . 

خالقیت و نوآوری دانش نتایج حاصله از تجزیه و تحلیل اطالعات شه ط  مصاحبه با اساتید در مورد 

 آموزا  بدست آوردم به قرار ذیل است : 

م  تواننید    تولد شودک تا بزراسال  عوامل اونااون  وجود دارد شه در تمام مراحل زندا    از بدو

رو به رو سازند . برخ  از این عوامل جنبه ی فیزیولیوژیک   به اشکال مختل  خالقیت فرد را با مانع 

دارند و مستقیماً بر شنش های عموم  ذهن فرد تاثیر منف  م  ادارنید و فراینید رشید تفکیر او را     

و روانی  شیه البتیه    ارث  و یا ضیایعات جسیمان     د نظیر اختالالتنمتوق  و یا دچار اختالل م  شن

شامل درصد شم  از افراد م  شود . اما عوامل دیگری نیز وجود دارد شه مستقیم ییا  ییر مسیتقیم    

ایین دسیته از   سبب تضعی  یا تخرییب آ  می  شیود .    و خالقیت فرد را تحت تاثیر قرار م  دهند 

 أنام اداری شرد . برخی  از ایین موانیع منشی    عوامل را م  توا  تحت عنوا  موانع محیط  خالقیت 

خانوادا  دارند . یعن  در جریا  تعامل شودک با والدین و محیط خانه پدید م  آیند تعدادی دیگر 

مربی  و  از این موانع برخاسته از محیط تحصیل  فرد می  باشیند و در طی  تعامیل او بیا معلیم ییا        

بر خالقیت وی تاثیر مخرا م  ادارند . امیا  همننین سایر هم ساال  خود در محیط های آموزش  
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موانع محیط  خالقیت از همه مهم تیر اسیت و می  توانید نقیش بسیزای  در پیرورش         این دستهاز 

 خالقیت داشته باشد . 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

به نقش اساس  عوامل محیط  در رشد و پرورش خالقیت حال م  بایست بیه تقوییت ایین    با توجه 

خود را پیرامو  دو عامل محیط  ) یعن  خانواده و مدرسه ( قیرار داد .   عامل پرداخت و برنامه های

به همین منظور برای پیش بین  برنامه های الزم در جهت رشد و پرورش خالقیت دانش آموزا  بیا  

شه ارزش هر ایده بر اساس چند مشخصیه     طراح  نموده  ریزهمفکری ایده های  را در قالب طرح 

» و « قابلییت اجیرا   « » اقتصادی و مقرو  به صیرفه بیود    » ت  همنو  تعیین م  شود . مشخصا

از جمله مشخصات  بود شیه می    « زما  مورد نیاز » و « نو بود  » « قانون  بود  « » عمل  بود  

مشخص شند شه پس از محاسبه شل  ایده ارزشمند  5تا  2توانست ارزش هر ایده را بر اساس نمرات 

ن طیرح بودنید بیه طیور     یی شه متقاض  اجرای ا ان به ذشر است شه همکارمشخص م  اردید . الزم 

جدااانه این ایده ها را بررس  نموده و بر اساس امکانات و توانای  خود به برنامه ریزی در جهت ایده 

 ارزشمند خود م  پرداختند . 

زمان  ایده ها

 مورد نیاز

عملی 

 بودن

مقرون به 

صرفه 

 بودن

قانونی 

 بودن

نو 

 بودن

به جای تدریس درس به پرورش خالقیتت   -1

 بپردازیم 

1 0 1 0 3 

روش های پترورش خالقیتت را در قا ت      -2

 مطا   درسی استفاده کنیم 

1 4 4 5 5 

در جلسه وا دین را دعوت کنتیم و بترای    -3

 رشد خالقیت دانش آموزان برنامه ریزی کنیم 

3 5 4 5 5 
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جلسه آموزش خانواده مدرسه به آموزش و -4

 ورش خالقیت اختصاص دهم پر

4 5 5 5 3 

در زمینه خالقیت دعتوت  از یک متخصص -5

کنیم که طرح های ما را بررستی و زیتر ن تر    

 بگیرد 

3 4 3 5 4 

با کمک نمایندگان وا دین و همکاری یتک   -6

متخصص خالقیت انجمتن پترورش خالقیتت    

 مدرسه را راه اندازی کنیم 

2 3 3 2 5 

  0کامالً نامتناس  =                       5کامالً متناس  = 

 

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

 در زمینه خانواده : 

باال برد  سطح آااه  والیدین در جهیت رشید و پیرورش خالقییت فرزندانشیا  از طرییق         -1

 آموزش 

 آموزا   پدیرش تخیالت شودک و احترام به عقاید و نظریه و ساخته های دانش -2

 تامین آزادی مناسب و استقالل روان  و فردی شودک و پرهیز از قوانین خشک در منزل  -3

 پرهیز از انتقاد مکرر از رفتار های شودک  -4

 شناسای  عالیق درون  شودک  -5

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

 لگو بود  خانواده در زمینه خالقیت تشویق فعالیت های خالق در خانواده و ا -7

 در زمینه مدرسه روش های تدریس فعال چون 

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

   پرورش و تقویت آ  در دانش آموزا  هدیهآشنا شد  معلم با مفاهیم خالقیت و راهکا -2

   بوجود آورد  امکانات الزم برای انجام فعالیت های خالق دانش آموزا -3

 توجه به تفاوت های فردی دانش آموزا   -4

 ارائه تکالی  درس  متنوع جهت پرورش قوه تخیل و خالقیت دانش آموزا   -5

 عالقه مند شرد  دانش آموزا  به مطالعه  -6



اين فايل فقط براي مشاهده مي باشد. براي خريد فايل ورد و قابل ويرايش 

تومان به سايت علمي پژوهشي   0222با قيمت فقط  گزارش تخصصياين 

 www.asemankafinet.ir.  آسمان مراجعه کنيد

 14 

 خانواده   

 معلم

 عدم تاشید زیاد بر نمره و ارزشیاب   -7

 قرار نداد  قوانین خشک و افراط  در محیط مدرسه  -8

 وزا  تشویق و توجه به نکات مثبت دانش آم -2

 توجه به سئواالت عجیب و  ریب دانش آموزا   -12

 به طور شل  با در نظر ارفتن سه مقوله مهم زیر م  توا  به هدف مورد نظر رسید : 

 خانواده  -1

 مدرسه  -2

 معلم  -3

با توجه به مطالب عنوا  شده از طریق منابع توانستم اطالعات الزم را در این زمینه شسیب نمیایم و   

 ل قرار دهم . مورد تجزیه و تحلی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شه با خالقیت شودشا  و نوجوانا  ارتبیا    است  محیط آموزش  از جمله مواردیموقعیت و شرایط 

روابیط    دارد . تاثیر محیط آموزش  بر خالقیت جنبه های متفاوت  مانند شرایط فیزیکی  مستقیم  

زه در شار موثر است . معلم نقش شلییدی  و انگی  عاطف  بین افراد   در زمینه های علم  و یادایری

دارد ایجاد توانای  چو  حل مساله آفرینندا  دانش آموزا  شه از هیدف عیال  آمیوزش و پیرورش     

 است از طریق روش های تعری  فعال میسر م  اردد . 

تحقیقات زیادی نشا  داده است شه خالقیت یک توانای  قابل پرورش اسیت . شییوه ییاد ایرفتن       

 ....... همه یادارفتن  است .  و دیشید    شیوه انتقال اندیشه در به شارایری آموخته هاشیوه ان

 مدرسه  
 3با در نظر ارفتن 

مقوله زیر م  توا  

خالقیت را پرورش 

 داد
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 ی و اجرای آنتارائه راه حل موق

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

  مشخص شد . حال م  بایست با توجه و عوامل موثر در پرورش خالقیت دانش آموزا  و راه های آ

ابم بتوانم به هدف مورد نظر دست یطریق به نتایج بدست آمده راه حل  را ارائه م  نمودم تا از این 

ادل نظر با همکارا  تصمیم ارفتیم برنامه ای تهیه نماییم شه دانیش  بنابراین از طریق همفکری و تب

 آموزا  را به خواسته های مورد نظر برساند.

 اامهای شه در این جهت برداشته شد عبارتند از:

 گام اول : خانواده و اولیا ء

تخییل و ظهیور خالقییت    بر اساس نتایج بدست آمده خانواده مهمترین نقش را در شنترل و هدایت 

شنجکاوی و شش  محیط به شودشا  بدهد   سوال شرد دارد . اار خانواده فرصت های الزم را برای 

 معلیم  .شود . به همین دلیل اولین ایام را در ایین جهیت برداشیتیم     م  ت فراهمزمینه رشد خالقی

هر پایه والدین دانش آموزا  خود را دعوت شرده و برنامه های شه برای رشید خالقییت    عالقمند در

به مرحله اجرا بگدارد را به اطالع آنها رسانده همننین دو مورد از شالسیهای   الزم بوددانش آموزا  

نواده مدرسه را به آموزش و پرورش خالقیت شودشا  و دانش آموزا  پرداخته و اطالعات آموزش خا

در آ  جلسات آزمون  تهیه شردیم الزم توسط مدرسین آموزش خانواده به اطالع اولیا ء رسانده شد.

خالقییت  شه به آنها شمک م  شرد تا بدانند محیط منزل فرزندانشا  تا چه حد از انگییزه درونی  و   

به سواالت پاسخ م  داد . پاسخ تمام سواالت بیه صیورت    داشا  حمایت م  شند . شه هر اولیاءنفرز

. پس از پایا  آزمو  پاسخ  سواالت را برای اولیا نوشتم شه این نشا  دهنده  درست و نادرست بود

ا از ئنیا محییط اولیی   ممط. ه باشید. این بود . اار پاسخ های اولیا ء  با پاسخ هیای میا مطابقیت داشیت    

خالقیت شودشا  حمایت م  شرد . و پاسخ های شه متفاوت بود نشا  دهنده زمینه های برای تالش 

 در جهت بهبود محیط م  باشد.

 

 .فرزندما  در منزل باید آرام باشد -1

 شه خالق باشد. مشنی م فرزندما  را تشویق  -2

 .ا  دالیل قوانین  را شه در منزل وجود دارد م  داندمفرزند -3

 .برای انجام داد  شار خوا تحت فشار زیادی است.ا  مفرزند -4

 آزادی عمل دارد. هدیهدر شا -5

 فرزندما  را تشویق م  شنیم تا خود درباره موضوعات و مسائل نتیجه ایری شند. -6
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 در منزل رقابت زیادی وجود دارد. -7

 .از ایده های فرزندما  در تصمیم ایری مهم استفاده م  شود -8

 .ما انجام م  دهد را ا لب برای رضایت   هدیهشا -2

 .را به طریق خالق انجام دهد  هدیهدوست داریم فرزندما  شا -12

 در منزل فرزندما  به خاطر ارتکاا اشتباه تنبیه م  شنیم .  -11

 .مهمترین چیز در منزل بهترین بود  است  -12

 .تغییرات در منزل ما مورد توجه واقع نم  شود  -13

 .د احساس خود را بگوید فرزندما  به راحت  م  توان -14

  .همه سع  م  شنیم عیب یکدیگر بپوشانیم و حس ها را بگوییم -15

  .برای ما بسیار مهم است شه شارنامه فرزندما  خوا باشد -16

 .همیشه پیشنهاد فعالیت های جدید را به فرزندما  م  دهیم  -17

  .ه استفاده م  شنیمبکنید از رشو هدیهبرای آ  شه شودک را وادار به انجام شا -18

  .در منزل قوانین زیادی وجود دارد -12

  .در منزل   خنده و شوخ  زیاد وجود دارد -22

 پاسخ های  شه نشا  دهنده محیط  است شه از خالقیت حمایت م  شند عبارتند از : 

 18   17   16   15   14   13   12   11د  12   2د  8   7د  6   5   4د  3د  2   1

 د  22   12  

درصد اولیاء با پاسخ مورد نظر تطبیق م  شرد شه این نشا  دهنده ایین بیود شیه محییط      82پاسخ 

 خانواده و اولیاء از خالقیت شودشا  حمایت م  شنند . 

 گام دوم : مدرسه 

ارائیه دادییم و بیه اجیرا در      بعض  از همکیارا   در سطح مدرسه نیز برنامه های ذیل را با همفکری 

 : آوردیم 

 اجرای طرح زنگ خالقیت :  -1

زنگ خالقیت ساعت خاص  است شه در شنار سایر دروس به خالقیت اختصیاص داده می  شیود تیا     

و نوآوری فضیای مناسیب  بیرای حفیا و ادامیه      ضمن توجه اولیای شودشا  به مساله مهم خالقیت 

 خالقیت شودشا  پدید آورد . 

نیگ  زبرای برایزاری   حالتشودشا  بود و بهترین  این زنگ بستری برای تحقق و شکوفای  خالقیت

خالقیت   اجرای آ  در طبیعت و یا محیط های اجتماع    حیا  مدرسه و .. بود موضیوعات قابیل   

طرح در آ    تنوع زیادی دارند . اار این شالس در فضای خارج از شالس تشیکیل می  شید دانیش     
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  متفاوت  انجام دهند مثالً هدیهشردیم شه شا آموزا  را اروه بندی نموده و از آ  ها درخواست م 

 ) یک شهر یا پارک شوچک بسازند و ... ( 

در صورت  شه امکا  برد  بنه ها به فضای  خارج از شالس وجود نداشت . حیا  مدرسه و شالسیها  

ی  شیه در سیطح   هدیهپدیرای اجرای بسیاری از طرح های ابتکاری و خالق شااردا  بود . نمونه شا

 قابل اجرا بود به شرح ذیل بود :  مدرسه

ابداع یک جورچین ) پازل ابتکاری (   تهیه نقاشی  طنیز آمییز اروهی    تکمییل       -

 تصاویر نیمه تمام 

 تهیه یک بازی فکری تازه   تهیه تابلوهای نقاش  بزرگ روی زمین  -

 اهه   ساخت وسایل و ... بدایجاد مزرعه ای روی آا   اجرای نمایش نامه های ف  ال -

استفاده از اشیای دور ریختن  از قبیل ظرف خال  مایع ظرفشوی    شامپو   لیوا   -

 یکبار مصرف   شیشه نوشابه و ... 

 آمیختن عمیق درس ها با هنر :  -2

همانطور شه م  دانیم در درس های  مانند ریاض    تاریخ   فارس  و موارد مشیابه . ایفیای نقیش و    

نتایج سودمندی دارد و یادایری را عمیق تر می  شنید و ایین     اجرای نمایش نامه ای مباحث درس 

طرح  بود شه برای رشد و پرورش قوه خالقیت دانش آموزا  به اجرا در آوردیم همننین با نقاشی   

و نقید و    هنری در جریا  حل مساله چو  نمایش عروسک    یافتن تصاویر مناسب هدیهو سایر شا

  هیدیه با اشود  د هدیهاجرای پانتومیم و اجرای این قبیل شا اظهار نظر در مورد یک نمایشنامه و

 جها  تخیالت بر روی شودشا  اعتماد به نفس و خالقیت آنا  را افزایش دادیم . 

 طرح بازیافت مواد :  -3

در این طرح دانش آموزا  به جمع آوری وسایل و مواد دور ریختن  و  یر قابل استفاده م  شردند و 

ای قرار م  دادند و در ساعات هنر و یا خالقیت و یا به عنوا  تکالیف  در منزل   با  آنها را در جعبه

 تخیل خود آنها را تبدیل به مواردی جداا و ابتکاری تبدیل   م  شردند . 

 طرح آموزش هنر : -4

و پیرورش   به ر م این واقعیت شه یک  از وظای  سرپرست  معلما  مدرسه در دوره ابتدای  شناخت

ی مختل  دانش آموزا  است   این امر تا به حال   به دلیل حجم و استردا  برنامه های استعدادها

آموزش  و شمبود توجه به دروس هنری به خصوص نقاش    مورد  فلت قرار م  ارفت در حال  شه 

  و آشیکار  نقاش  از دروس  است شه   م  تواند به ابراز احساسات و عواط  نهفته ی دانیش آمیوزا  

شرد  شمبودها و انتظارات آ  بینجامد و به رشد قوه تخیل   شناخت زیبیای    احسیاس آرامیش و    

وص نقاشی   صنشا  ناش  از انجام یک شار خالق بینجامد . این دبستا  توجه به خط و نقاش    بخ

الس بیه  شی آزاد را در جهت شمک به استعدادهای دانش آموزا    به عنوا  وسیله ای بیرای تبیدیل   

 محیط  با نشا  و فرصت  برای انجام فعالیت های خالق مورد توجه قرار داد . 
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 انجمن صلح و دوستی :  -5

به اجرا در آوردیم انجمن صیلح و دوسیت  بیود . زییرا     یک  دیگر از برنامه های  شه برای این منظور 

ندیشه هیای صیلح طلبانیه در    برای برخورداری از دنیای  مبتن  بر صلح و تفاهم  الزم است افکار و ا

می  توانید پیر از مهربیان         ذهن انسا  ها بارور اردد . ایجاد تصور در شودشا  در مورد دنیای  شه

ایین صیلح دارای جنبیه هیای      .فیراهم می  ایردد   سایه ی آموزش  تفاهم و دوست  باشد   تنها در 

همننیین هیدایت روانی     مختلف  است است : صلح با خود   صلح با دیگیرا    صیلح بیا طبیعیت و     

معلم با شااردا  و اولیاء و شیناخت  شودشا  و ایجاد امنیت در آنا  جز در سایه ی تفاهم و نزدیک  

 انتظارات متقابل خانه و مدرسه میسر نیست .

این مدرسه از طریق تشکیل اروه های صلح و دوست  در مدرسه با شرشت مدیر   معلمیا  و اولییاء   

 مبستگ  بین اروه های ذی نفع در مدرسه برداشته است .قدم  به سوی تفاهم و ه

 

برازاری مسابقات فرهنگ  و علم    تشکیل اروه های تفریح  و انجام بازدییدهای علمی  توسیط     

دانش آموزا  دیدار از مدارس دیگر ومشارشت در امور خیریه و خداپسندانه : شمک بیه نیازمنیدا      

فرصت های  در مدرسه برای ابراز دوست  و همکیاری دانیش   وشاری و... و هم چنین ایجاد کجشن نی

 آموزا  شالس های مختل  با هم   بخش  از طرح صلح و دوست  بود . 

 احیای فضای سبز و ایجاد محیط  با نشا  برای یادایری :  -6

پرورش در داما  سبز آ  به تلطی  روحیه ی شودشا  شمک و با توجه به این شه زندا  در طبیعت 

  احساس  مطلوا در مورد طر خلق زیبای  های طبیعت اند و آااه  از عظمت پرورداار به خم  ش

زندا  و بالطبع شار و فعالیت در آنا  به وجود م  آورد   با همکیاری میدیر مدرسیه و همکیارا  و     

مشارشت والدین دانش آموزا    بودجه ای را برای احداث فضای سبز   خرید ایل و نهیال و احییای    

. همننین   با استفاده از رنگ های زنده و شاد بخیش موسییق     یمسبز مدرسه تخصیص داد فضای

مورد عالقه شودشا  در ساعات ورزش   هنر و زنگ تفیریح و ترتییب داد  فعالییت هیای ورزشی         

هنری و مسابقات مختل    فرصت های  برای شادی شودشا  و ابراز استعدادها و خالقیت آنا  فراهم 

 .  شردیم

 گام سوم : معلم 

معلم در شالس درس به عنوا  الگو م  تواند بر روی خالقیت دانش آمیوزا  تیاثیر بسیزای  داشیته     

های  برای خود در نظر برنامه  مدرسه برای رسید  به هدف مورد نظر معلما  مجریباشد از این رو 

 بود : قرار دادم به شرح ذیل . برنامه های  شه اینجانب محور شار خود  ندارفت

اولین شار باال برد  سطح آااه  خود از طرییق مطالعیه شتیب مختلی  در زمینیه رشید و        -1

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

آموزش برخوردی پهوهشگرانه با  –بازدید علم   –یافتن مساله  –آموزی  استقالل -

افیزایش پوییای  در    –طرح سئوال خالقانه از هر درس  –قابت پرهیز از ر –مسائل 

طرح –بازی های فکری حس  بدن  و منطق   –روابط اجتماع  بین دانش آموزا  

 درس خالقانه از هر درس

و بحیث و  استفاده از روش های فعال در امر تدریس چو  طرح سیئوال   پرسیش و پاسیخ     -3

رش مغزی)نمونیه سیناریو تیدریس خیالق(     و بیا افتگو و همیاری و روش تحقیق و نگارش 

 1پیوست شماره

 ایجاد فضای خنده و بازی در جریا  تدریس و توجه به نکات مثبت دانش آموزا   -4

 آمیختن آموزش با تحرشات بدن   -5

 پدیرش تخیالت شودشا   -6

توجه به سئواالت عجیب و  ریب دانش آموزا  و همننین تشویق دانش آموزا   ) پیاداش   -7

 ت ( داد  به خالقی

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

برای پدیرش مسائل مهیم و حیل مشیکالت    مغزی   روش های حل مساله و ایجاد آمادا  

 توسط دانش آموزا  و ... 

زنگ خالقیت : اختصاص ساعت  به نام ساعت خالقیت   و ساختن وسیله شه ااه  وسییله   -2

دادم و از آ  ها  می  خواسیتم بیه صیورت اروهی  تغیییری در آ          ه بنه ها ارائه مای ب

بوجود آورند و چیز جدید بسازند و ااه  هم آ  ها را آزاد م  اداشتم تا هیر چیه دوسیت    

 دارند بسازند . 

 برپای  نمایشگاه  از دست ساخته های دانش آموزا   -12

ه تخته سیاه تابلو شوچک  را بیه ایین شیار اختصیاص     در اوشایجاد تابلو پیام های سازنده : -11

داده هر هفته پیامهای مختلف  در آ  نوشته م  شید و در آخیر هفتیه از دانیش آمیوزا  می        

خواستم شه نظر خود را در رابطه با آ  پیام بگوینید همننیین از دانیش آمیوزا  می  خواسیتم       

  تلویزییو  ییا   لمی    فرهنگی      علم    فرهنگ    ورزش  را از طریق برنامیه هیای ع  هدیهخب

سئوال شرد  از اطرافیا  خود دنبال شنند و هر روز قبل از شروع درس مهمترین خبر روز قبیل  

با عالقه به چیزهای مهم م  پرداختند تا از شاروا  این شار نه تنها دانش آموزا    بارا اعالم شنند

 مهم م  پرداختند .   هدیهی خب  جدید عقب نمانند بلکه دانش آموزا  خود به پیگیرهدیهخب

اجرای برنامه ها و تمرینات  جهت پرورش خالقیت دانش آموزا  : هیدف عمیده تمرینیات     -12

خالقیت   پرورش مهارت های مختل  تفکر خالق در دانش آموزا  بیود شیه هیر شیدام از ایین      

 مهارت ها به نوع  در تحقق خالقیت آ  ها نقش دارند . 
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م  باید چییزی را خلیق   موزا  را در موقعیت  قرار م  دادند شه در آ  ها این تمرینات دانش آ 

دارد و همننین این تمرینات فاقد راه  یحدودمشند و دانش آموز در انجام آ  ها آزادی عمل نا

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

با توجه به برنامیه    راه پاسخ های متعددی را ایجاد شند شه این تمریناتاو   فعال شنند تا خود 

شه از طریق روش  .قابل استفاده بود داشتمدرس  خود و زما  و شرایط و امکانات  شه در اختیار 

 های زیر قابل اجرا بود : 

 در ساعت شالس های ویهه خالقیت  -1

 اختصاص بخش  از زما  شالس به انجام تمرینات  -2

 م برخ  از درس ها با تمرینات متناسب با آ  درس اد ا -3

 انجام تمرینات در منزل  -4
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 نمونه ای از این تمرینات و فعالیت ها به شرح ذیل بود : 

 نقطه سحر آمیز : 

بلو یا براه در این تمرین شلمه های  را در نظر م  ارفتم و آ  را بدو  اداشتن نقطه هایش روی تا

م با اداشتن نقطه ها در باال یا پایین شلمه   شلمات تیازه  ستنها م  خوام و از آشتدانش آموز م  نو

 ای را بسازند . ) شاربرد درس بخوانیم و بنویسیم (  

   -مثل  بار ...... بحل 

 تداخل حروف :

م با استفاده از حروف شلمه ستم و از آنها م  خوافتدر این فعالیت شلمه ای را به دانش آموزا  م  ا

 شلمات متفاوت را بسازند .  ی داده شده

و (  –ر  –ا  –تمام شلمات  را شه می  توانیید بنویسیید ) د    « دارو » مثالً با استفاده از حروف شلمه 

 داور   –اردو  –وارد 

 حرف گمشده :  

سیپس از دانیش    شیتم و یک یا چند حرف از آ  م  نو ارفتمدر این تمرین شلمه ای را در نظر م  

اداشتن حروف متفاوت  در جاهای خال  شلمه های تازه ای را بسازند مانند )  آموزا  م  خواستم با

  شتک و ...  –شبک  –شیک  –ک ... ک ( شمک 

 کلمات هم آغاز و هم پایان :

م شلمات  را شه از چهار حروف درست شیده انید و حیرف    ن فعالیت از دانش آموزا  م  خواستدر ای

 نجاری و ...  –بخاری    و ..  –زهره  –د مانند : زهرا اول یا آخر آنها ی م  باشد را بنویسی

 

 جمالت چهار کلمه ای :

م جمله ای چهار شلمه ای بنویسند شه اول هر شدام از ستاز دانش آموزا  م  خوا نیز در این تمرین

 باشد .  ا  –س  –ا  –م حروف آنها چهار شلمه به ترتیب 

 تصاویر عجی  : 

م تصاویری از حیوانات یا ایاها  را بکشند به طیوری شیه   ستزا  م  خوادر این فعالیت از دانش آمو

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

 مشاهده فیلم : 

در این نیوع فعالییت ییا فیلمی  را بیه دانیش آمیوزا  نمیایش می  دادم و اایر امکیا  نداشیت در                       

 و م  خواستم شه پایا  آنرا حدس بزنند .  مشردم  ون  استفاده سریال های نمایش  تلویزی
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 تصویر سازی  : 

رد و ییا ... بیه دانیش    در انجام این فعالیت یک تصویر ) یک تکه مقوای رنگ  به شکل بیضی  ییا ای   

شکل پیائین  را در نظیر ارفتیه و     هم  و از آنها م  خواستم ظرف مدت مشخص شدآموزا  م  داد

 این تکه مقوا قسمت  از آ  جدا باشد پس از ششید   نام  برای آ  انتخاا شنند .( ترسیم شند شه

 :فراخوانی سمعی 

از مطالیب   م  خواستند. بدین طریق شه از فرزندانشا   م  دادنداین فعالیت را اولیاء در خانه انجام 

شنند و یا از فرزند خود با آنها صحبت  اتفاقاتدرباره آ   شب در منزل  هو آننه در شالس اتفاق افتاد

 د . نا یاد بدهآنها درس هایشا  را به  دنبخواه

 

 داستان پردازی :

بود شه تعدادی شلمه به « داستا  پردازی » یک  از فعالیت ها در راه پرورش خالقیت دانش آموزا  

د . نویسم با واژه های داده شده داستان  در چند سطر بنستو از آنها م  خوا م  دادمدانش آموزا  

د یا این نم نام  برای آنها انتخاا شنو از آنها م  خواست    م  خواندمستان  برای دانش آموزا  ایا د

شه به دلخواه داستا  را تمام شنند . یا  شردمشه داستان  نیمه تمام خوانده و از آنها  در خواست م  

برای آنها می  خوانیدم و    ی نزهام یا حکایت ها و لطیفه ها و طعکس و تصویر به آنها نشا  م  داد

 م  خواستم نام  برای آنها انتخاا شنند . 

 کاردستی :

س شمع و ... بیه شیال   –قین   –نوارچسب  –نخ  -وسایل و اشیای اونااون  از جمله : خمیر بازی 

م شه هر اروه تعدادی از این وسیایل را بردارنید و بیا همفکیری و     برده و از دانش آموزا  م  خواست

 ست شنند . رری یکدیگر شاردست  دهمکا

 نقاشی : 

نقاش  دلخواه خود را بکشند و  م  خواستم ناسب در اختیار دانش آموز   از آنهابا قرارداد  وسایل م

م درباره نقاش  اش حرف بزند . شه با روش ابتکاری در نقاش  جداا تیر می    ستخوام   آنهابعد از 

 حروف الفبای فارس  یا عددها به صورت و اشکال اونااو  . شد . نقاش  با انگشت و ... و یا نقاش  

 کلمات مشابه :

در شناختن حروف یک صدا و چند شکل و حروف یک شیکل بیا   در پایه اول برخ  از دانش آموزا  

م بیا  این مشکل از دانش آموزا  م  خواست چند صدا با مشکل روبه رو هستند . برای برطرف شرد 

ث ( شلمات  بسیازند و سیپس بیا شلمیات      –ص  –ابه هستند مانند ) س مشحروف  شه از نظر صدا 
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. با این روش دانش آموزا  با دقت بیشتری به نکیات امالیی    ساخته شده داستا  شوتاه  بنویسند 

ند سیت نید   می  توان  ادو با خالقیت  شه در طرح داستا  از خود نشا  م  د شردندشلمات توجه م  

 طرح شنند . جمالت جالب و خنده داری را 

 کلمه حذف شده : 

م تیا پیای تیابلو    شیرد یک  از بنه ها را انتخاا م   ه ودر این فعالیت روی تخته   جمله ای را نوشت

از شالس خارج شود بعد از خارج شد  دانش آموز از شالس   ییک ییا   و بیاید و جمله را آرام بخواند 

شالس بیاید و با دید  جمله به م شه واستف شرده و از آ  دانش آموز م  خدو شلمه از جمله را حد

 بگوید شه چه شلمه یا شلمه های  حدف شده است .   ناقص

 حرف اضافی :

م با اضافه شرد  ستم و از دانش آموزا  م  خواشتدر این تمرین یک شلمه مناسب روی تخته م  نو

یید ییک جملیه    م با هر شلمیه جد ستیک حرف به ابتدای شلمه واژه جدیدی بسازند . سپس م  خوا

از شلمات  استفاده شنیم شه دانش آموزا  در امالی آ  شلمات اشکال  برای این شار بسازد بهتر است

 دارند . 

 

 

 زنگ دایره یا حلقه تفاهم 

اجرا درآمد زنگ دایره یا حلقه تفاهم بود . شیه   به یک  دیگر از طرحهای  شه در مدرسه و در شالس

موزا  در بازی ها و فعالیت های مختل  در شیالس   مهیارت   ط  آ  از طریق شرشت داد  دانش آ

های شخص  و بین فردی آنا  تقویت م  شد و روحیه ی همکاری و همبستگ  در اروه ایجاد م  

تقوییت   –اردید . شه از جمله اهداف این زنگ به شرح ذیل بود : شمک به ایجاد انضیبا  شخصی    

داد  و ... احترام قائل شد  برای خود و دیگرا   شمک به رشد مهارت های اوش –اعتماد به نفس 

تشویق جرئت و جسارت در ابراز عقاید و نظریات خود   ایجاد ارتباطات  –  تشویق همکاری اروه  

دانش آموزا  یک یا دو بار در هفته و هر  بامثبت بین دانش آموزا   نحوه شار به این صورت بود شه 

ت دایره و حلقه وار م  نشستند . به طوری شه تماس چهره بار به مدت محدودی در شالس به صور

یکدیگر را به خوب  ببینند . شه مدت زما  جلسه متناسیب بیا سین    به چهره داشته باشند و بتوانند 

دانش آموزا  و نیاز شالس متفاوت بود . شه در این زنگ به منظور بهبود بخشید  به مهیارت هیای   

سائل شخص  دانش آموزا  مورد استفاده قرار م  ارفت . شیه  ارتباط  همکاری و حل تعارضات و م

های مختل    نظریات و عقاید به دانش آموزا  فرصت داده م  شد شه از طریق انجام داد  فعالیت 

دیید و قضیاوت دیگیرا  ابیراز     هو احساس خود را در محیط  سالم و تاشید شننده   به دور از ترس ت
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سائل مدرسه نیز شمک م  ارفتم . شه دانش آموزا  در هفته بیه  شنند . شه از این زنگ برای حل م

و  یمو آ  را تحلیل می  شیرد   یمبه بررس  مسائل مشترک م  پرداخت وطور مرتب جمع م  شدند 

آ  ااه راه حل های مورد توافق را به مدیر مدرسه عرضه م  شردیم . شه ایین شیار اروهی  دانیش     

و ارائه پیشنهاد ها برای حل مسیئله   فرصیت  بیرای     آموزا  در جهت جست و جوی مسئله و طرح

بروز خالقیت هر شدام از اعضا فراهم م  آورد . زنگ دایره شرایط  داشت شه هر شس به نوبت حرف 

بزند و هر شس هم حرف م  زند به او توجه شنند و به حرفش اوش دهند . مشیارشت داد  دانیش   

رای درایر شرد  آنا  در زندا  مدرسه و حماییت  آموزا  در حل مسائل شالس نیز وسیله موثری ب

 از یکدیگر بود . از جمله فعالیتهای  شه در زنگ دایره  برای این شالس رایج بود . 

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

مثبیت   ویها  هیای  در این فعالیت از دانش آموزا  خواسته م  شد نام خود و سایر دانش آموزا  و

افرادی  یر از دوستا  صمیم  خود بنشیند به این ترتیب   بیین   دیگرا  را به زبا  آورند یا در شنار

 اعضای اروه نزدیک  ایجاد م  شد . 

 بازی برای تقویت مهارت شنیدن  -2

افتن شلمه و ساختن جمله توسط دانش آموزا  همننین جمله ای توسط یک  از دانیش آمیوزا  و   

 جمالت یکدیگر را شامل م  شردند و ... بعدی به تدریج نفرات 

 بحث آزاد و حل مسئله  -3

شه معلم مسئله ای را در مورد شالس یا مدرسه مطرح م  شیرد و هیر ییک از دانیش آمیوزا  نظیر       

 اصالح  خود را ارائه م  دادند و ... 

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

دانش آموزا  اطالعات  را در اختییار دانیش آمیوز دیگیر قیرار می  داد و او       بدین صورت شه یک  از 

اطالعات دریافت شده را به اروه منتقل م  شرد . یا این شه تصویری نیمه تمام دست به دست می   

اردید و هر دانش آموز یک خط یا طرح شوچک  به آ  اضافه م  شرد و بعد تصویر شامل شیده شیه   

 م  شد .  وه است به معرض نمایش اداشتهحاصل شار دسته جمع  ار

 س ها و عواطف ابازی هایی برای ابراز احس -5

و  در  می  نوشیتند  آورند و یا بر روی تکیه شا دی م  دانش آموزا  احساسات خود را بر روی زبا  

 م  شدم .  شه با خواند  آنها از نظریات دانش آموزا  آااه  م  دادندجعبه ای در شالس قرار 
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 راه حل جدید و نظارت بر آن  اجرای 

 :راه حل های انتخاب  و پیشنهادی را به منظور ایجاد تغییر و بهبود شرایط به اجرا اداشتم 

برازاری جلسات  با اولیاء و همننین شالسیهای آمیوزش خیانواده در طیول سیال       -

 تحصیل  با عنوا  خالقیت 

بخوانیم و بنویسیم و  استفاده از تمرینات خالقیت در ساعات درس  به ویهه دروس -

 ریاض  

باال برد  روحیه اعتمیاد بیه نفیس و    به شارایری شیوه های مختل  تشویق جهت  -

 خودباوری در دانش آموزا 

اختصاص  قسمت  از با نه اوشه حیا  بیرای هیر شیالس جهیت شاشیتن ایل و        -

 بوجود آورد  فضای سبز 

   خالق دانش آموزا  هدیهبر پای  نمایشگاه  از شا -

 ی جلسات اردهمای  دوستانه توسط اروه های دانش آموزا  در زنگ دایره برازار -

در شتابخانیه  تشویق هر چه بیشتر دانش آموزا  به خوانید  شتیاا و عضیو شید       -

 شالس  

 دایرهانجام بازی های اروه  در ساعت زنگ   -

 
 



اين فايل فقط براي مشاهده مي باشد. براي خريد فايل ورد و قابل ويرايش 

تومان به سايت علمي پژوهشي   0222با قيمت فقط  گزارش تخصصياين 

 www.asemankafinet.ir.  آسمان مراجعه کنيد

 21 

 

مشاهده شیردم و   وقت  در پایا  هفته اول ) اجرای آزمایش  ( شور و شع  و عالقه دانش آموزا  را

پیشرفت آنها را در یادایری دروس سنجیدم   مصمم شدم این برنامه را تا پایا  سال تحصیل  ادامه 

تعیین شده برای هفته ی دانش آموزا  برنامه ریزی م  نمودم و دهم در نتیجه با یک برنامه ریزی 

 قابل اجرا بود .  برنامه های  را برای این منظور آماده م  شردم شه در طول سال تحصیل 

ااه  اوقات برای این شه در امر تدریس   تنوع ایجاد اردد و خستگ  بوجود نیاید  -

  به تقاضای خود دانش آموزا  از آ  تمرینات برای یادایری بیشتر و جدابیت شار 

 استفاده م  نمودم . 

ااه  اوقات نیز از آ  تمرینات به صورت طرحی  و بیه عنیوا  تکلیی  بیه دانیش        -

 زا  داده تا خود به مرحله اجرا در بیاورند . آمو

با حضور و نظیارت   را  شالس و مدرسه شور و حال دیگری پیدا شرد شه این امر هدیهبا انجام این شا

انواده ها نیز اعالم می   خ بر اروههای دانش آموزی در ساعت زنگ خالقیت متوجه م  شدم و اشثر

 ر و هیجا  خاص  برای انجام تکالی  دارد . داشتند شه فرزندانشا  در خانه نیز از شو

  این طرح تغییر اساس  در اختیار دانش آموزا  بوجود آورد شه باعیث شید شیه در    با ادشت زما  

 بارور شرد  استعدادهای خالق دانش آموزا  نقش اساس  داشته باشد . 

 

 ارزیابی بعد از اجرا

و همکارا  پیدا بود شه تغییر و تحول  در رفتیار    دانش آموزا  هدیهو اظهار نظ هدیهار چه از رفتا

بوجود آمده است . برای این شه دقیقاً مشخص شیود شیه    هدیهو  هدیبه خصوص در  دانش آموزا 

یا نه تصمیم ارفتم دربیاره آننیه انجیام داده ام اطالعیات     روشهای به شار رفته شده موثر بوده است 

ترک با معلما  راه های  را بیرای مطیرح شید  از    عین  و موثق جمع آوری شنم . در یک جلسه مش

 نتایج شار پیش بین  شردیم . از آ  جمله : 

 اظهار نظر همکارا  و معلما  در مورد رفتار دانش آموزا  و مقایسه رفتار آنها نسبت به قبل  -1

 ش آموزا  بعد از اجرای طرح خالقیت در مدرسه مقایسه پیشرفت تحصیل  دان -2

 وری از والدین و اظهار نظر در مورد رفتار فرزندانشا  در منزل و ... نظر خواه  شتب  و حض -3

 نظر خواه  شتب  و شفاه  از دانش آموزا  و سنجید  وضعیت قبل  دانش آموزا   -4

 

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

ختتتتو        متوستتتت         رفتار دانش آموزان کالستان نسبت به قبل چگونه است -1

 ضعیف 
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آیا برنامه های مورد ن ر بر پیشرفت درسی دانتش آمتوزان    -2

 تاثیر داشته است ؟ 

ختتتتو        متوستتتت        

 ضعیف

ختتتتو        متوستتتت         وضعیت کلی مدرسه را چگونه می بینید ؟  -3

 ضعیف

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

 موزان داشته است ؟آ

ختتتتو        متوستتتت        

 ضعیف

 

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

ختتتتو        متوستتتت         رفتار فرزندتان نسبت به قبل چگونه است  -1

 ضعیف 

برنامه ها چه تاثیری بر پیشرفت تحصتیلی دانتش آمتوزان     -2

 داشته است ؟

     ختتتتو        متوستتتت   

 ضعیف

  

% اولییا از وضیعیت   82% معلمیا  و   82شواهد جمع آوری شده در این مرحلیه نشیا  می  داد شیه     

رفتاری دانش آموزا  رضایت داشتند و  اجرای این طرح در امر پیشرفت دانش آموزا  نقش بسزای  

 داشته است . 

 

 ارزیابی و اعتبار سنجی

ن دبسیتا  قیرار   یی ا و مدیرآموزا  و همننین آموزاارا  اجرای این برنامه مورد توجه اولیاء و دانش 

و برای همیه دانیش    ها  ارفت به طوری شه آنا  خواستار فراایرشد  این برنامه در سطح همه پایه

 آموزا  حت  در سالهای آت  شدند . 

همننین این برنامه شادی و نشا  را برای دانش آموزا  فراهم آورد بیه طیوری شیه میدیر مدرسیه      

 تحصیل  دانش آموزا  داشته است . بود بسیاری از این فعالیت ها تاثیر مثبت  بر پیشرفت  معتقد

والدین نیز انجام داد  ایین فعالییت هیا را باعیث خوشیرفتاری   احسیاس مسیئولیت پیدیری  و ...          

 فرزندا  خود م  دانستند . 

مینه خالقیت بود  ارزییاب   همننین پس از آموزش الزم اولیاء در شالسهای آموزش خانواده شه در ز

 درا  و مادرا  برای فرزندا  خود به شار م  ارفتند به شرح ذیل بود : روشهای  شه این پ

 روش های  شه پدرا  و مادرا  به شار بردند : 

  .من برای عقاید فرزند خود احترام قائل هستم و او را تشویق به بیا  آنها م  شنم -



اين فايل فقط براي مشاهده مي باشد. براي خريد فايل ورد و قابل ويرايش 

تومان به سايت علمي پژوهشي   0222با قيمت فقط  گزارش تخصصياين 

 www.asemankafinet.ir.  آسمان مراجعه کنيد

 28 

ا دید  و حت  وقت خیود  برای فکر شرد    یمن احساس م  شنم یک شودک باید  -

 را به بطالت ادراند  فرصت داشته باشد . 

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

 من فرزندم را تشویق م  شنم شنجکاو باشد و درباره چیزها شاوش و سئوال شند . 

زمایش نموده یا انجیام می    اطمینا  حاصل م  شنم شه فرزندم م  داند آننه او آ -

 دهد مورد تایید من است . 

 : عبارت بود از آننه این پدرا  و مادرا  برای آموختن شاری به فرزندانشا  انجام م  دادند

 شودک را تشویق م  شردند  -

 عکس العمل آنها نسبت به شودک   رفتاری برای باال برد  روحیه ی او بود  -

 م  بردند  به نظر م  رسد از آ  موقعیت لدت -

 از بود  با شودک خود خوشحال بودند  -

 حام  و مشوق شودک بودند  -

 شودک را تحسین م  شردند  -

 قادر به برقراری روابط خوا شاری با شودک بودند  -

 شودک را تشویق م  شردند تا خود تصمیم بگیرد و مستقل عمل شند  -

مه نقش اساس  در پرورش خالقییت  ارچه به شار ایری این برنامه نشا  دهنده این بود شه این برنا

ایده های مطرح شده در)تجزیه و تحلییل   دانش آموزا  داشته است.ول  ارزیاب  شل  برنامه براساس

 ( به شرح ذیل است:13اطالعات ص

( 2روس در راس شار م  باشید. در )اجیرای اییده   ( به مرحله اجرا در نیامد چرا شه تدریس د1)ایده 

 توانستم روشهای پرورش خالقیت را در قالیب مطالیب درسی  اسیتفاده     % با موفقیت انجام شد و82

رسیید و در ایین زمینیه اطیالع رسیان  الزم بیه        % با موفقیت شامل به انجیام 22( نیز 4و3شنم.)ایده

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

 واجه بودم شه:همننین در اجرای این برنامه با مشکالت  م

 اجرای همه برنامه ها و بازی ها در شالس درس امکا  پدیر نبود. .1

برخ  از خانواده ها با انجام چنین تمرینات  در منزل موافق نبودند و آ  را میانع پیشیرفت    .2

 درس فرزندا  خود م  دانستند.

وقیت اییر   تدارک خیل  از وسایل و طراح  خیل  از تمرینات)پازل  تصویر و...( برای معلم  .3

 بود.

  خالقانه نداشتند. برای بعض  از آنهیا قابیل   هدیهبرخ  ازاولیا نظر مساعدی برای انجام شا .4

 درک نبود شه انجام چنین تمرینات  باعث پرورش استعدادهای درون  آنها م  شود.
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به دلیل نداشتن ساعت  ویهه خالقیت در برنامه شالس  مجبور بودم ااه  از سیاعات درس   .5

 ورزش دانش آموزا  استفاده شنم. هنر و یا 

شاید انجام چنین برنامه های  برای سایر معلمین سخت باشد و یا وقت الزم بیرای انجیام آ  را   

نداشته باشند ول  با به شار ایری تلفیق  از شیوه های متنوع در تمام دروس م  توا  این شیار  

 را انجام داد و مشکل را برطرف نمود.

 ج مطلوا دست یافتم:این برنامه ها و ایده ها به نتایبه هر حال در اجرای 

 اطالع رسان  خانواده ها و جلسات آموزش خانواده .1

 داشتن برنامه های متنوع و اونااو  در تدریس .2

بارور شرد  استعدادهای درون  دانش آموزا  با شرشت در فعالییت هیای اروهی  و انجیام      .3

   خالقانههدیهشا

 دروس مختل پیشرفت درس  دانش آموزا  در  .4

به شارایری این روش ها نشا  دهنده این امر بود شه والدین و معلم م  توانند در پرورش خالقییت  

را در اختیار دانش آموزا  قیرار   دانش آموزا  نقش داشته باشند  ول  باید فرصت ها و  شرایط الزم

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

پس از این شه  اطالعات  در زمینه چگونگ  اجرا و نتایج فعالیت های خود جمیع آوری نمیودم و بیا    

توجه به انتقادات و پیشنهاد های همکارا  و جلسات  شه با اولیای دانش آموزا  داشتم سع  نمودم 

و آ  طور شه شواهد امر نشا  م  داد بحمداهلل فعالییت هیای انجیام     شم و شاست  ها را جبرا  شنم

مناسب و قابل قبول بود . هر چند ضع  های  در آ  نهفته بود ول  قابل برطرف شرد  بود . به شده 

به وجود آورد . شه همگ  از آ  لدت بردنید .  هم  در دانش آموزا  و هم والدین   هر حال انگیزه ای

تا    در حیاط  شه اولیاء با دست های پر تالش خود فضای سبز و محیط  امن و امروز در این دبس

سر سبز برای بازی و جست و خیز و فعالیت های آموزش  فرزندا   خود فراهم شیرده انید   صیدای    

شاد شودشا  هم چنا  به اوش م  رسد و پنجره های شالس ها نه فقط به سوی  یهمهمه و هیاهو

روستا و محیط زندا    به سوی شهرستا    به سیوی ششیور و دنییا اشیوده     حیا    بلکه به سوی 

است . معلم ها در حیا    در راهرو ها   در شالس و از پشت پنجره ها حرشات و فعالیت های دانش 

خود را مشاهده م  شنند . اینا  شودشا  یک روستا هستند شه با شم  توجه   شم  مطالعیه    آموز 

و برجسیته تیرین   آزاده تیرین     عشق و انتظار خواهند توانست مولد تیرین  شم  صرف وقت   شم  

سازنداا  ششور خود باشند و ثمره تالش و توجه مربیا  خود را به صیورت هدییه ای ارزشیمند بیه     

 نسل های آینده انتقال دهند . 

 

 نقاط قوت

 . یافت  سطح آااه  والدین در زمینه یک  از موهبت های اله  ) خالقیت ( افزایش -1

 . دانش آموزا  فعالیت های عمل  را بهتر پسندیده و درک شردند  -2

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

والدین با چگونگ  انجام این فعالیت ها و اهداف آنها آشنا شده و بهترین راهنما و شمیک بیرای    -4

 . فرزندا  خود اردیدند 

 عدم تاشید اولیاء بر نمره دانش آموزا   -5

 دانش آموزا  با انجام فعالیت و تمرینهای خالقیت به مفاهیم درس تسلط پیدا شردند  -6

دانش آموزا  در راستای اهداف آموزش  به خالقییت پرداختیه و بسییاری از آ  وسیایل دسیت       -7

 ساخته های خود آنا  بود . 

 فت و به یک رقابت سالم و سازنده رسیدند حس شنجکاوی آنها پرورش یا -8

 حس مشارشت جوی  در بین آنها تقویت شد  -2

 با هم زیستن را تجربه شردند  -12
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 با مطالب و تجربه های جدید آشنا شدند  -11

 در تمام  دروس پیشرفت قابل مالحظه ای داشتند  -12

 به خواند  شتاا عالقمند شدند  -13

 نقاط ضعف :

 شمبود وقت 

 

 نتیجه گیری : 

ایجیاد خواهید    و شالس های درس  هدیهاار به فعالیت های خالقانه بیشتر توجه شود تحول  در شا

.  شنید ل نموده و درینه ای به سوی ناشناخته هیا بیاز   سهیشد شه م  تواند آموزش و یادایری را ت

ت  را شنیار  و روشهای مختل  تدریس بیشتر آشینا شیوند و شییوه هیای سین     همکارا  باید با اصول 

بگدارند . حال شه شعار دانش آموز محوری را اساس شار خود قرار داده ایم باید ذهن و عمل دانیش  

به شار ارفته و آ  ها را تقویت نماییم زیرا محییط هیا و فضیاهای بی  روح و شسیل       آموزا  را تواماً

وانند بیدو  صیرف   شننده و یکنواخت شالس   مانع رشد و خالقیت شودشا  م  شود . معلما  م  ت

 هزینه های زیاد مجموعه ای از مطالب و مواد آموزش  را فراهم نمایند شه در خالقیت دانش آموزا 

شیه    شودشا  زمان  از مواد آموزش  به شکل بدیع و خالقانه اسیتفاده می  شننید    تاثیر داشته باشد.

فعیال داشیته باشیند . بیرای     رتیب داد  به آنها نقش تخود در انتخاا   سازمانده    تهیه و نظم و 

شاری بیس    دست زد  به شار خالقانه بدو  برخود داری از یک منبع الهام ملموس و عین شودشا  

اندیشه ورزی دانش آموزا  است این امیر   وظیفه ی مدرسه پرورش تفکر منطق  وپس دشوار است 

و ایرایش بیه سیوی     مکن نم  شود مگر در سایه آموزش درست و دقیق و اثر بخش و ایجاد بیاور م

 عمل و تفکر شه البته باید در جریا  تدریس و یادایری صورت ایرد . 
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 پیشنهادات کلی برای پرورش خالقیت در معلمان و دانش آموزان 

ده سالگ  است بنابراین  با توجه به نتایج تحقیقات نسب  بر این شه سن ایجاد خالقیت عمدتاً قبل از

بستا  و دبستا  بیشتر توجه شود و تغییرات اساس  در ساختار ایین دوره  ید به نقش دوره پیش دبا

 انجام ایرد. براین اساس پیشنهادهای ذیل عنوا  م  شود:

 پیرورش و تقوییت آ  در   هیدیه آشنا ساختن مدیرا  و معلما  با مفاهیم خالقیت و راهکا  

 فراایرا   با تشکیل دوره های آموزش ضمن خدمت 

 تاا های درس شه زمینه رشد و خالقیت دانش آموزا  را فراهم آورد تغییرات اساس  در ش 

  . تغییر در شیوه های ارزشیاب  و امتحانات شه بتواند رشد خالقیت را دانش آموزا  بسنجد 

   اطالع رسان  به خانواده ها درباره ی اهمیت خالقیت و چگونگ  شمک به رشد آ  از طیرق

 مختل  

   به مطالعه  عالقه مند شرد  دانش آموزا 

  فعال سازی تشکل های دانش آموزی شه خودیاب  و خود شکوفای  و اعتماد به نفس دانش

 آموزا  افزایش یابد .

   اختصاص درس  به نام خالقیت در مدارس و انجاند  راه های پرورش آ  در برنامه درس

 مراشز تربیت معلم و تمام موسسات  شه معلم و مرب  تربیت م  شنند 

  صحیح و مطلوا در ساعت درس انشا استفاده 

  تغییر نام درس هنر و نقاش  به پرورش خالقیت   نوآوری   ابتکار 

  آموزش یورش فکری ) بارش افکار ( به دانش آموز 

  استفاده از شیوه های حل مساله و پرورش و پاسخ و تدریس 

  شناخت موانع بروز خالقیت و راهبردهای مقابله با آ 

 معلما  برای بروز هرچه بیشتر نو اندیش   نوآوری و خالقیتتقویت حس خوداتکای   

 تشویق مادی و معنوی معلما  مدیرا  و فراایرا  خالق 

 نو برای حیل مشیکالت و نارسیای  هیای موجیود در آمیوزش و       هدیهابداع و شش  راه شا  

 پرورش به شمک معلما 

 

 

 

 منابع و ماخذ  

 شتاا
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  چیا  اول    قیت و نوآوری   ناشر   عارف شامیل    امیر حسین    خسرو   روا  شناس  خال

1384   . 

   ای خالقیت  . هتورنس   ن  یا    ترجمه ی دشتر حسن قاسم زاده   استعدادها و مهارت 

 ( 1381حسین    افضل السادات)         اهمیت خالقیت و شییوه هیای پیرورش آ    مشیهد  

 .آستا  قدس رضوی

  1375ش    چا  شانزدهم   انتشارات آااه   تهرا  سی    عل  اشبر   روا  شناس  پرور  . 

      سلیمان    افشین   شالس خالقیت   انتشارات انجمن اولییاء و مربییا    شیماره ی انتشیار

141  . 

 قاسم  پویا اقبال راهنمای معلما  پهوهنده 

   1384شریم    عل    پرورش خالقیت   انتشارات رسانه تخصص  

 مجالت 

 (  312   322شماره های ) 1384تابستا   –وند ماهنامه تربیت  پی 

    رشد تکنولوژی   فرج اهلل   محتوای درس  و پرورش  خالقیت دانش آموزا    سیال پینجم

     7شماره 


