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 چکیده : 

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

صنعتی فرهنگی و اجتماعی رشد چشمگیری داشته اند متوجه می شویم که این کشورها در زمینهه  

ی پرورش خالقیت رشد و تالش بیشتری داشته انهد ددر اهال اا هر در کشهورهای توسهعه یافتهه       

و پرورش است د در شرط اساس  شکوفایی خالقیت یکی از عالی ترین و محکم ترین اهداف آموزش

کنونی و با توجه به تحوالت بسیار سریع و اجتناب ناپذیر دنیا ، اگهر خواههاپ پهرورش اسهتعدادها و     

شکوفایی خالقیت و نوآوری در افراد هستیم باید نظام آموزش و پرورش را متحول کرد د بهرای ایهن   

عرصهه ی آمهوزش و پهرورش داشهته     منظور الزم است هماهنگی و برنامه ریزی دقیق و کهامیی در  

باشیم ددر این فرایند معیم نقش اصیی را ایفا می کند د تنها معیم خالق است که مهی توانهد دانهش    

آموزاپ خالق و نوآور پرورش دهد د اما نکته ی قابل تامل آپ است که هر آمهوزش و پهرورش و ههر    

وزش و پرورش پویها ، خهالق ، متحهول    معیمی نمی تواند این بار سنگین رابه مقصد برساند د تنها آم

می تواند در تحقق این رسالت تاریخی خویش موفق باشد و این دقیقاً هماپ نیازی است که در سال 

از آپ یاد « تحول بنیادین آموزش و پرورش » گذشته رهبر اندیشمندانه انقالب اسالمی تحت عنواپ 

» که مقام معظم رهبری تاکید کرده اند  شده است د هسته اصیی تحول در نظام آموزشی ، هم چناپ

بنابراین داشتن افرادی که توانایی پهرورش پویهایی و خالقیهت را دارنهد از اهمیهت      « خالقیت است 

 خاصی برخوردار است د 
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با توجه به این که سرنوشت جامعه به دست افراد خالق رقم می خورد بها خهود تصهمیم گهرفتم در     

ر جهت پرورش خالقیت دانش آموزاپ انجام دهم و مساله را برای سال تحصییی اا ر اقداماتی را د

 خود این طور عنواپ نمودم که : 

 چه اقداماتی انجام دهم تا خالقیت دانش آموزانم را افزایش دهم 

اطالع رسانی خانواده ها از طریق کالس ههای آمهوزش خهانواده ، اسهتفاده از روش ههای تشهویق و       

شد و پرورش خالقیت دانش آموزاپ وهمچنین تمرینات ویژه دانهش  اجرای طرح های جدید  برای ر

آموزاپ و به کارگیری روش تدریس فعال و پویا ددد از جمیه  کارهایی بود که با همکاری مدیر مدرسه 

و سایر همکاراپ انجام دادم و  در آپ توفیق پیهدا کهردم و امیهد اسهت ایهن اوهر بتوانهد سههمی در         

ق همه ی دانش آموزاپ این سرزمین داشته باشد و معیماپ در هر دوره شکوفایی و باروری تفکر خال

تحصییی بتوانند به تقویت تفکر خالق بپردازند و بدین ساپ بتوانند پرههای بسهته دانهش آمهوزاپ را     

 بگشایند و آنها را همچوپ همای سعادت بر بیندای جامعه به پرواز در آورندد
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 مقدمه : 

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

و در روی زمهین   2و روح خهدا در او دمیهده شهده     1مگر می شود که انساپ به زیور هستی آراسهته  

و قهدرت بیهاپ و   6و دانها   5و شهنوا و بینها   4و خداوند به او کرامت و بزرگی بخشیده   3جانشین خدا 

 الق نباشد د داشته باشد ولی خ 7نوشتن

بار  از آفهرینش ، خیهق و آفریهدپ در هسهتی      252از اهمیت خالقیت هماپ بس که در قرآپ کریم 

 دگفته شده است و هر پرتوی از هستی برگ زرین خیق و زایش جدید را در بطن خود به همراه دارد

در زنهدگی و  رفتهار و عمهل انسهاپ     ،، اندیشه و قیمد لذا خالقیت یک موهبت الهی است که در فکر 

ایهن موهبهت الههی و قهدرت     بسط ، تربیت و تمهرین  جیوه پیدا می کند و اگر زمینه ی محیط کار 

را مغزی فراهم نگردد از یک نعمت فوق العاده مهم و کییدی محروم مانده ایم به طوری که زیاپ آپ 

 در ابعاد و صور گوناگوپ در زندگی فردی و اجتماعی خواهیم چشید د 

و مهانع  و اساسی پیشرفت  وامع بشری به خالقیت نیاز مبرم دارند خالقیت رمز اصیی امروزه همه ج

عقیده دارد اگهر جامعهه نتوانهد از موهبهت خالقیهت      « تورین بی » وابستگی یک جامعه پویا است د 

بررسهی   8کم اورترین مخیوقات خواهد بهود   استفاده کند انساپ دیگر اشرف مخیوقات نیست ، بیکه 

ش و پرورش درسطح ایراپ و جهاپ نشاپ می دهد که هدف اساسهی آپ تربیهت افهرادی    اهداف آموز

است که با اتکاء  به نیروی اراده و مستقل خویش منطقی بیاندیشند و به جای وابستگی و اسهتفاده  

                                                 
 4تین آیه  - 1
 22فجر آیه  - 2
 28قره آیه ب - 3
 17آیه  -اسرا - 4
 2دهر آیه  - 5
 22بقره آیه  - 6
  3و2رامن آیه   - 7
 38( ص  1367)  16سال  4رشد معیم شماره ی « چگونگی پرورش خالقیت در دانش آموزاپ » افضل السادات اسینی  - 8
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از دستاوردهای اقتصادی و فرهنگی دیگراپ ، مولد دانش ، تکنولوژی و فرهنگ مناسب برای زندگی 

، خالق در عصر دانایی باشند ، بی گماپ ، آموزش و پرورش باتوجه به برنامه ریزهای  مستقل ، فعال

دوپ و با توجه به اهمیت خالقیت برای رشد و ترقی فکری ، دانش آموزاپ می کوشد پس مصحیح و 

صنعت و تکنولوژی باید از دبسهتاپ و قبهل از دبسهتاپ آ هاز     برای رشد خالقیت و نوآوری در دنیای 

و نوآوری را در دانش آموزاپ خود درسه بهترین مکاپ برای این مو وع است د اگر خالقیت کنیم و م

داشتن افراد متخصص ، مدیراپ کارآمد و خالق محروم مهی مانهد د در    ازپرورش دهیم ، نسل آینده 

 ا می کند د فاین فرایند معیم نقش اصیی را ای

پ اهوزه ههای مختیهر فرهنگهی سیاسهی ،      به اعتقاد اکثریت قریب اتفاق صااب نظهراپ و متفکهرا  

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

در کشورها ومیت ها ایفا می کند د به عبارت دیگر ، راه درماپ بسهیاری از دردههای جامعهه را بایهد     

وری در صنعت را باید در دوراپ کهودکی  آموزش و پرورش جستجو کرد ، همچناپ که خالقیت و نوآ

و نوجوانی جست و جو کرد لذا در پاسخ به این نهدا گسهترش خالقیهت و نهوآوری در صهنعت را در      

جامعه آموزش و پرورش ، معیماپ باید پیش گام شوند د با توجهه بهه ایهن کهه خالقیهت مهی توانهد        

ه ها ، یابنهده نها دانسهتنی هها باشهد و      شکننده محدودیت ها ، برازنده ناتوانی ها ، شکافنده ناشناخت

استفاده از خالقیت می تواپ مرز بین دانستن و توانستن را از میاپ برداشت و فاصیه که با نظریه این 

بین قوای بالقوه و توانایی های بالفعل انساپ را به اداقل رساند و با عطر به این مطیب که یکهی از  

پ سرمایه گذاری و بهره گیهری از نیروهها خهالق اسهت     عمده پس رفتگی دول مختیر ، میزادالیل 

وعالوه بر این ها ، با توجه به این که ال معضالت اجتماعی ، اقتصادی ، سیاسهی ، کشهور در گهرو    

د پس  روری است که تمامی معیماپ ، مدیراپ و والدین ما باید همه وجود اندیشه های خالق است 

وری و روز آوری داشهته باشهد و ههم زمینهه رشهد و      در تمام عرصه های عیمی تربیتی خهویش نهوآ  
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شکوفایی استعدادهای خالق دانش آموزاپ را فراهم آورند و هم چناپ طراهی در اندازنهد کهه رشهد     

 استعدادهای خداداد بشر تامین گردد و به قول خواجه شیراز : 

 ر اندازیمهبیا تا گل برافشانیم و می در سا 

 ر اندازیمفیک را سخت بشکافیم و طرای نو د
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 توصیف وضعیت موجود و بیان مساله : 

کییهومتری   45دبستاپ فجر اسالم یکی از مدارس روستای شهرستاپ اقیید می باشد د این روستا در 

دانش آموز می باشهد کهه در دو نوبهت دخترانهه و      22شهرستاپ اقیید نام دارد د این دبستاپ دارای 

 دسالن می باشد 1کالس درس و  6رای یک دفتر مشترک و پسرانه اداره می گردد د این آموزشگاه دا

د اکثر اولیای دانش آموزاپ از طریق کشاورزی و دامداری امرار معاش می کنند د معیمین این مدرسه 

فاصیه اقیید تا روستا را طی نمایند تا زمانی بر اسب امتیهاز بتواننهد در شههر اقییهد     ناچارند هر روز 

گذشته از خستگی و دوری راه ، فاصیه خوبی برای تبادل تجربه و  ،زمانی تدریس نمایند د این فاصیه

تبادل نظر بین من و همکارانم بود به طوری که بیشتر مطالعات روز و ال مشکالت دانش آموزاپ و 

 برنامه ریزیها در این مسافت انجام می شد د 

ه ها و خیاباپ ها از اضور بچه ، سال تحصییی جدید هم آ از شد د و دوباره کوچبا شروع فصل پائیز 

هیاهو و  و ای آپ فضای سرد و بی روح مدرسه را پر از ترنم شادی و نشاط کرد د هر ها پر گشت د 

بهتر و پر بارتر از گذشته با کوله باری از خاطرات قدیمی ، سهال جدیهد را آ هاز    کدام از آنها به امید 

نمودم و امیدوار بودم بتوانم با تغییر محیط کهاری  کردند د امسال به امید خدا سال تحصییی را آ از 

و هم دانش آموزاپ را افزایش دهم د با تقسیم شدپ کالس ها مسئولیت پر  ،هم بار عیمی خود ،خود

به من و واگذار شد د با توجه به تجربه و تدریس چند ساله در این پایه شهاید تکهرار    سوم بار کالس

اری می بود د اما از هماپ ابتدای سال تحصهییی تصهمیم گهرفتم    دوباره آپ برایم خسته کننده و تکر

امسال را با شیوه جدید شروع نمایم تا هم بهرای دانهش آمهوزاپ و ههم خهودم تنهوعی باشهد و ههم         

 کوچکترین تغییر در روش خود و دانش آموزاپ بوجود آورده باشم د

اریفی کهه از خالقیهت در   با گذشت چندین هفته از شروع سال تحصییی و همچنین با توجه بهه تعه  

، روایه ی خالقانه را کمتر مشهاهده  سوم کتب گوناگوپ مطالعه کرده بودم، در دانش آموزاپ کالس
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با توجهه   کردمد شاید به این دلیل باشد که تاکنوپ فرصتی برای آنها در این زمینه بوجود نیامده بودد

وص در دوره ابتهدایی ایجهاد   به این که هدف آموزش و پرورش در همه سطوح تحصییی عیی الخصه 

ی آفریننده در دانش آموزاپ است و هسته اصیی تحول در نظام آموزش و پرورش خالقیت توانایی ها

است ودر دنیای پر تغییر قرپ بیست و یکم ایجاد خالقیت در دانهش آمهوزاپ مهمتهرین مسهئولیت     

که نقش کییدی و اساسی  پرورشی آموزشگاه ها می باشد د پس وظیفه خود دانستم به عنواپ معیمی

در این زماپ دارد ، محور کار خود را بر روی خالقیت دانش آمهوزاپ قهرار بهدهم چهرا کهه پهرورش       

استعدادهای فطری دانش آموزاپ از مسایل بسیار مهمی است که باید مورد توجه معیمین قرار بگیرد 

ی در این زماپ اخذ می شود و د عیی الخصوص دوراپ ابتدایی که تمام صفات اکتسابی و الگوها رفتار

شخصیت واقعی کودک بر اساس همین مسائل شکل مهی پهذیرد د مطیبهی مهی خوانهدم کهه طهی        

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

چار کاسهتی یها رکهود    اهه خالق ابراز شده ، پس از مدتی ددوجود دارد و به صورت رفتارهای فی الب

گردیده است که باید گفت عامل اصیی اتالف یا به فراموش سپردپ ایهن مههارت هها ، مربیهاپ مهی      

باشند پس معیمی در زماپ اا ر ، مهارتی است تغییر دهنده ، شکافنده ، تواپ بخش ، و درمهانگر ،  

وجهود  ایهن  د با  دقب می مانمسیماً از دنیای پر تغییر و پر شتاب جامعه جهانی ع دمعیم نتوان هراگر 

در هماپ ابتدای سال فکر می کردم که اگر هر معیمی در هر سال از تهدریس خهود اهداقل بتوانهد     

کوچکترین تغییر در روش خود و دانش آموزاپ بوجود آورد آنوقت آمهوزش و پهرورش مها پیشهرفت     

باید شسهت ، جهور    چشم ها رانگرش معیماپ عوض شود و به قول معروف  :  باید  پس دخواهد کرد

همین فکر و  نگرش مبنای پژوهش من قرار گرفت و مرا بر آپ داشهت بهه گونهه ای     ددیگر باید دید

قالب های کییشه ای را شکسته و روشهایی در جهت پرورش خالقیت دانش آمهوزاپ  عمل نمایم که 

خالقیهت   ماندر پیش بگیرم د پس این مساله را برای خود اینطور عنواپ نمودم کهه چگونهه مهی تهو    

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

همزماپ با این فکر ، که چگونه می تواپ روایه خالقیت و نوآوری را در بین دانش آمهوزاپ پهرورش    

را با مدیر مدرسه در میاپ بگذارم د مدیر مدرسه  همن اسهتقبال از   داد تصمیم گرفتم ابتدا مو وع 

تها در سهایه    ،اولین فرصت مو هوع را در شهورای آموزگهاراپ مطهرح کنهد       رقول داد که داین ایده 

خوشحال شدم از این بابت  دهمفکری با یکدیگر بتوانیم راه ال مناسبی برای این مو وع ارائه دهیم 

کهه نهه تنهها مهدیراپ آنهها       سهت بهر خواسهته ا  بارها دیده ام که خالق ترین کارها در مدارسهی   ازیر

انتظار فعالیت جدیهد داشهتند  و آمهاده    نیز  ن آنها یمعیماز بیکه  هرا تشویق نمودالقی های خفعالیت

 شنیدپ و دریافت اندیشه ها جدید و بدیع می باشند د

نسهیم  همین امر باعث شد که بعضی از معیماپ پایه های دیگرنیز در این مو وع سهیم شهوند و بها   

که معموالً با روش انتقال معیومات بهه صهورت یهک    تازه ای محیط خشک مدرسه و کالس هایی را 

 طرفه،از طریق معیم به دانش آموز اداره می شد با طراوت و  شاداب سازندد

طی نشستی که با همکاراپ خود در مدرسه داشتیم تصمیم بر این شد کهه ابتهدا عهوامیی کهه مهانع      

ی صهحبت هها و نتیجهه    طه  ددانش آموزاپ می گردد ، بررسی گهردد در نوآوری و پیشرفت خالقیت 

گیری از صحبت های آنها عوامل فردی و عوامل اجتماعی را از موانع خالقیت بهر شهمردند کهه ههر     

 (3و2)نمودار شماره کدام از این عوامل خود در برگیرنده عوامل دیگری می باشد د 
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 : موانع خالقیت1نمودار شماره

 

 

  

 

عتقاد به ا

ی بودپ ارو

 االقیت 
 عادت 

  

استراات 

 طیبی 

عدم اعتماد 

 به نفس 

ترس از 

 شکست 

عدم تمرکز 

 ذهنی 

 متعهد نبودپ 

عدم تحمل 

 ابهام و تضاد 

تمایل به 

همفکری و 

 همسویی 

تجربیات 

 گذشته 

کمرویی و 

 خجالتی بودپ 

نداشتن 

انعطاف 

 پذیری 

تصور منفی 

 از خود

 نداشتن

مقاومت و 

 پشتکار

موانع فردی 

 خالقیت 

موانع 

 اجتماعی

موانع 

 فردی

موانع 

 خالقیت
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 : موانع فردی خالقیت2رهنمودار شما

 

 

 

 

                              

 مدرسه                                     

  

 

 

 

 

 

 

 موانع اجتماعی خالقیت:3نمودار شماره

 

معیماپ مدارس دیگر داشتم د بعضی از مهدیراپ و معیمهاپ آپ مهدارس نیهز     طی صحبتی که با سایر 

نع خالقیت مطرح کردند که در این میاپ نقش عوامل اجتماعی را بسیار همین موانع را به عنواپ موا

 د  ندمهم دانست

ن پایهه و  مه موارد مطرح شده تا ادودی موانع خالقیت را روشن نمود د اما برای آپ که یافته ههای  

اساس عیمی و تحقیقاتی داشته باشد تصمیم گرفتم تا در بهین کتابهها ومنهابع عیمهی و تحقیقهاتی      

بررسی نمایم د طهی جسهت و    شکل عیمی نتی مطالب را به  ر کتابخانه و سایت های اینترموجود د

   موانع خانواده     

                    اجتماعی                

 خالقیت                

 

 

گروه 

 اجتماعی
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جو در سایت های اینترنتی به این مهم دست یافتم که : محققاپ معتقدند همه انساپ ها در کودکی 

بی توجهی به این توانایی و عدم تقویت  و از استعداد خالقیت برخوردارند د اما نبود محیطی مناسب

مهی تهواپ از راه ههای    مانع ظهورش می شود د محیط مساعد بهرای ایجهاد رفتارههای خهالق را      آپ

اصولی بنا کرد که به رفتهار خهالق منجهر مهی شهود د      گوناگوپ به وجود آورد و باید آپ را بر اساس 

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

در مهورد  در خانواده هایی که به کودک تا ادی استقالل داده مهی شهود و همچنهین     دشته باشد دا

که کودک می پرسد تا اد امکاپ او را راهنمایی و تشهویق بهه یهافتن پاسهخ مهی کننهد د       سئواالتی 

ن عقیده دارند که فقط از طریق رفتارشاپ است کهه مهی   یته از والدسخالقیت رشد می کند د این د

د ااترام کودک را به خود جیب کنند د اما خانواده ای که هرگز به کودک آزادی عمل نمی دهد توانن

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

 فدای والدین می شود و آپ ها هستند که برای کهودک برنامهه ریهزی مهی    کودک عالقه و استعداد 

کنند و تصمیم می گیرند د به کنجکاوی و سئواالت کودکانه اهمیت نمهی دهنهد از او مهی خواهنهد     

 مانند افراد بزرگسال و عاقل باشد و ددد 

خاموش مهی شهود و فرصهتی    در این خانواده نیروی تفکر و خالقیت کودکاپ در هماپ مراال اولیه 

می توانهد ههم محهل بهروز و آشهکار شهدپ و        بنابراین خانواده دبرای بروز و شکوفایی نخواهد داشت

پرورش استعدادها و خالقیت کودکهاپ باشهد و ههم محیهی بهرای نادیهده گهرفتن و  فیهت از بهروز          

همچنین اگر به استناد نظر ژاپ پیاژه ، هدف اصیی آموزش و پرورش ، به ویژه آفهرینش   داستعدادها 

خالق بدانیم مدرسه نیز می تواند در خالقیهت   به انجام دادپ کارهای نو و انساپ های ،انساپ ها توانا

دانش آموزاپ نقش اساسی داشته باشد ، در برخی از مدارس با کودکاپ به گونه ای رفتار مهی شهود   

آ از راه ، از رشد و نمهو  آپ ها رشد نمی کند ، بیکه در هماپ  که نه تنها خالقیت و نیروی سازندگی

مه کودکاپ تا قبل از ورود به مدرسه دارای نیهروی تخییهل   هباز می ماند د ارنست دیمنه می گوید : 
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از جهاپ هستی ،  خالق قوی و تفکر زنده از واقعیت اند د اما دیری نمی پاید که این اس زیبا و فهم

 در هیاهوی آموزش رسمی مدرسه رنگ می بازد د 

ی تهدریس مناسهب و   شیوه هها نقش اساسی و مهم دارد زیرا می تواند با انتخاب  زمینه این درمعیم 

همچنین ایجاد فرصت هایی برای ال مساله وددد در خالقیت دانش آمهوزاپ نقهش اصهیی را داشهته     

یا از شکوفایی آپ جیهوگیری   ه نیز می تواند زمینه بروز و ظهور خالقیت را فراهم سازد عباشد د جام

قسمت وسرنوشت شانس ،  کند د و با عقاید خرافی و کهنه رایج در جامعه چوپ اعتقاد منفی به جز و

طبقات اجتماعی و ددد باعث می شود که فرد فعالیت خود را از دست بدههد تالشهی در جههت خهود     

 بدین ترتیب اطالعات الزم را در این مورد جمع آوری نمودهدشکوفایی بروز ندهند د 

، ایهن  امی سعی و تالش بیشتری برای شناخت موانع رشهد خالقیهت   رامید است معیماپ و اولیای گ

نیروی سازنده و آفریننده از خود نشاپ دهند تا شاهد رشد و شکوفایی هر چه بهیش تهر کودکهاپ و    

 نوجواناپ کشور ماپ باشیم د 

 تجزیه و تحلیل اطالعات : 

برای آپ که مجموع اطالعات جمع آوری شده را مورد تجزیه و تحییهل قهراردهم ، تصهمیم گهرفتم     

را بها دو  مکاراپ و بررسی منابع و کتب به آپ دست یافته بودم د موانع و عییی را که طی نشست با ه

نفر از اساتید تعییم و تربیت در میاپ بگذارم ، تا  در سایه همفکری با آنها اطالعات بیشهتری کسهب   

 نمایم د 

خالقیت و نوآوری دانش نتایج ااصیه از تجزیه و تحییل اطالعات که طی مصاابه با اساتید در مورد 

 دست آوردم به قرار ذیل است : آموزاپ ب

می تواننهد    عوامل گوناگونی وجود دارد که در تمام مراال زندگی ، از بدو تولد کودک تا بزرگسالی

رو به رو سازند د برخی از این عوامل جنبه ی فیزیولهوژیکی  به اشکال مختیر خالقیت فرد را با مانع 

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

 خواهید شد 
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ر منفی می گذارنهد و فراینهد رشهد تفکهر او را     دارند و مستقیماً بر کنش های عمومی ذهن فرد تاوی

و روانهی کهه البتهه    د نظیر اختالالت اروی و یا  هایعات جسهمانی   نمتوقر و یا دچار اختالل می کن

شامل درصد کمی از افراد می شود د اما عوامل دیگری نیز وجود دارد که مستقیم یها  یهر مسهتقیم    

ایهن دسهته از   تضعیر یا تخریهب آپ مهی شهود د    سبب و خالقیت فرد را تحت تاویر قرار می دهند 

 أعوامل را می تواپ تحت عنواپ موانع محیطی خالقیت نام گذاری کرد د برخهی از ایهن موانهع منشه    

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

مربهی و  باشهند و در طهی تعامهل او بها معیهم یها       از این موانع برخاسته از محیط تحصییی فرد مهی  

همچنین سایر هم ساالپ خود در محیط های آموزشی بر خالقیت وی تاویر مخرب می گذارند د امها  

موانع محیطی خالقیت از همه مهم تهر اسهت و مهی توانهد نقهش بسهزایی در پهرورش         این دستهاز 

 خالقیت داشته باشد د 
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به نقش اساسی عوامل محیطی در رشد و پرورش خالقیت اال می بایست بهه تقویهت ایهن    با توجه 

عامل پرداخت و برنامه های خود را پیراموپ دو عامل محیطی ) یعنی خانواده و مدرسه ( قهرار داد د  

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

که ارزش هر ایده بر اساس چند مشخصهه  ،، طراای نموده  ریزیده هایی را در قالب طرح همفکری ا

» و « قابییهت اجهرا   « » اقتصادی و مقروپ به صهرفه بهودپ   » تعیین می شود د مشخصاتی همچوپ 

از جمیه مشخصاتی بود کهه مهی   « زماپ مورد نیاز » و « نو بودپ » « قانونی بودپ « » عمیی بودپ 

مشخص کند که پس از محاسبه کیی ایده ارزشمند  5تا  2ش هر ایده را بر اساس نمرات توانست ارز

ن طهرح بودنهد بهه طهور     یه که متقا ی اجرای ا انیمشخص می گردید د الزم به ذکر است که همکار

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

 ند خود می پرداختند د ارزشم

زمان  ایده ها

 مورد نیاز

عملی 

 بودن

مقرون به 

صرفه 

 بودن

قانونی 

 بودن

نو 

 بودن
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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 

بترای  در جلسه وا دین را دعوت کنتیم و   -3

 رشد خالقیت دانش آموزان برنامه ریزی کنیم 

3 5 4 5 5 

جلسه آموزش خانواده مدرسه به آموزش و -4

 پرورش خالقیت اختصاص دهم 

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 

ی یتک  با کمک نمایندگان وا دین و همکار -6

متخصص خالقیت انجمتن پترورش خالقیتت    

 مدرسه را راه اندازی کنیم 

2 3 3 2 5 

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

 در زمینه خانواده : 

رورش خالقیهت فرزندانشهاپ از طریهق    باال بردپ سطح آگاهی والهدین در جههت رشهد و په     -1

 آموزش 

 پذیرش تخیالت کودک و ااترام به عقاید و نظریه و ساخته های دانش آموزاپ  -2

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

 پرهیز از انتقاد مکرر از رفتار های کودک  -4

 شناسایی عالیق درونی کودک  -5

 جو ااترام آمیز در خانواده و پرهیز از مقایسه کودکاپ با یکدیگر ایجاد  -6

 تشویق فعالیت های خالق در خانواده و الگو بودپ خانواده در زمینه خالقیت  -7

 در زمینه مدرسه روش های تدریس فعال چون 

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

 ی پرورش و تقویت آپ در دانش آموزاپ آشنا شدپ معیم با مفاهیم خالقیت و راهکارها -2

 بوجود آوردپ امکانات الزم برای انجام فعالیت های خالق دانش آموزاپ  -3

 توجه به تفاوت های فردی دانش آموزاپ  -4

 ارائه تکالیر درسی متنوع جهت پرورش قوه تخیل و خالقیت دانش آموزاپ  -5

 عالقه مند کردپ دانش آموزاپ به مطالعه  -6

 نمره و ارزشیابی  عدم تاکید زیاد بر -7

 قرار ندادپ قوانین خشک و افراطی در محیط مدرسه  -8

 تشویق و توجه به نکات مثبت دانش آموزاپ  -2
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 خانواده   

 معلم

 توجه به سئواالت عجیب و  ریب دانش آموزاپ  -12

 به طور کیی با در نظر گرفتن سه مقوله مهم زیر می تواپ به هدف مورد نظر رسید : 

 خانواده  -1

 مدرسه  -2

 معیم  -3

مطالب عنواپ شده از طریق منابع توانستم اطالعات الزم را در این زمینه کسهب نمهایم و    با توجه به

 مورد تجزیه و تحییل قرار دهم د 

 

 

 

 

 

 

 

که با خالقیت کودکاپ و نوجواناپ ارتبهاط   است  محیط آموزشی از جمیه مواردیموقعیت و شرایط 

روابهط   ،ای متفاوتی مانند شرایط فیزیکهی دارد د تاویر محیط آموزشی بر خالقیت جنبه همستقیمی 

و انگیزه در کار موور است د معیم نقش کییهدی   ،عاطفی بین افراد ، در زمینه های عیمی و یادگیری

دارد ایجاد توانایی چوپ ال مساله آفرینندگی دانش آموزاپ که از ههدف عهالی آمهوزش و پهرورش     

 است از طریق روش های تعریر فعال میسر می گردد د 

تحقیقات زیادی نشاپ داده است که خالقیت یک توانایی قابل پرورش اسهت د شهیوه یهاد گهرفتن ،     

 ددددددد همه یادگرفتنی است د  و شیوه اندیشیدپ ، شیوه انتقال اندیشه در به کارگیری آموخته ها

 مدرسه  
 3با در نظر گرفتن 

مقوله زیر می تواپ 

خالقیت را پرورش 

 داد



ابل ویرایش برای خرید فایل ورد وق فایل فقط برای مشاهده می باشد .این 

این اقدام پژوهی با قیمت فقط دو هزار تومان به سایت علمی و پژوهشی 

 www.asemankafinet.irآسمان مراجعه کنید .

 21 

 

 ی و اجرای آنتارائه راه حل موق

و اساتید تا ادودی زیادی موانع خالقیت  با تجزیه و تحییل اطالعات بدست آمده از منابع تحقیقاتی

و عوامل موور در پرورش خالقیت دانش آموزاپ و راه های آپ مشخص شد د اال می بایست با توجه 

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

کاراپ تصمیم گرفتیم برنامه ای تهیه نماییم که دانهش  ادل نظر با همبنابراین از طریق همفکری و تب

 آموزاپ را به خواسته های مورد نظر برساندد

 گامهای که در این جهت برداشته شد عبارتند از:

 گام اول : خانواده و اولیا ء

تخیهل و ظههور خالقیهت    بر اساس نتایج بدست آمده خانواده مهمترین نقش را در کنترل و هدایت 

کنجکاوی و کشر محیط به کودکاپ بدهد  ،سوال کردپخانواده فرصت های الزم را برای دارد د اگر 

 معیهم  دشود د به همین دلیل اولین گهام را در ایهن جههت برداشهتیم     می زمینه رشد خالقیت فراهم

هر پایه والدین دانش آموزاپ خود را دعوت کرده و برنامه های که برای رشهد خالقیهت    عالقمند در

به مرایه اجرا بگذارد را به اطالع آنها رسانده همچنین دو مورد از کالسههای   الزم بودپ دانش آموزا

آموزش خانواده مدرسه را به آموزش و پرورش خالقیت کودکاپ و دانش آموزاپ پرداخته و اطالعات 

در آپ جیسات آزمونی تهیه کردیم الزم توسط مدرسین آموزش خانواده به اطالع اولیا ء رسانده شدد

خالقیهت  که به آنها کمک می کرد تا بدانند محیط منزل فرزندانشاپ تا چه اد از انگیهزه درونهی و   

به سواالت پاسخ می داد د پاسخ تمام سواالت بهه صهورت    داشاپ امایت می کند د که هر اولیاءفرزن

دهنده  د پس از پایاپ آزموپ پاسخی سواالت را برای اولیا نوشتم که این نشاپ درست و نادرست بود

ئنها محهیط اولیها از    ممطد ه باشهدد این بود د اگر پاسخ های اولیا ء  با پاسخ ههای مها مطابقهت داشهت    
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خالقیت کودکاپ امایت می کرد د و پاسخ های که متفاوت بود نشاپ دهنده زمینه های برای تالش 

 در جهت بهبود محیط می باشدد

 

 دفرزندماپ در منزل باید آرام باشد -1

 که خالق باشدد مکنی مییق فرزندماپ را تشو -2

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

 داپ برای انجام دادپ کار خوب تحت فشار زیادی استدمفرزند -4

 در کارها آزادی عمل داردد -5

 فرزندماپ را تشویق می کنیم تا خود درباره مو وعات و مسائل نتیجه گیری کندد -6

 داردد در منزل رقابت زیادی وجود -7

 داز ایده های فرزندماپ در تصمیم گیری مهم استفاده می شود -8

 درا ا یب برای ر ایت ما انجام می دهد   کارها -2

 ددوست داریم فرزندماپ کارها را به طریق خالق انجام دهد  -12

 در منزل فرزندماپ به خاطر ارتکاب اشتباه تنبیه می کنیم د  -11

 دودپ است مهمترین چیز در منزل بهترین ب -12

 دتغییرات در منزل ما مورد توجه واقع نمی شود  -13

 دفرزندماپ به رااتی می تواند ااساس خود را بگوید  -14

  دهمه سعی می کنیم عیب یکدیگر بپوشانیم و اس ها را بگوییم -15

  دبرای ما بسیار مهم است که کارنامه فرزندماپ خوب باشد -16

 دجدید را به فرزندماپ می دهیم همیشه پیشنهاد فعالیت های  -17

  دبرای آپ که کودک را وادار به انجام کارها بکنید از رشوه استفاده می کنیم -18
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  ددر منزل قوانین زیادی وجود دارد -12

  ددر منزل ، خنده و شوخی زیاد وجود دارد -22

 :  پاسخ هایی که نشاپ دهنده محیطی است که از خالقیت امایت می کند عبارتند از

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

 د  22پ  12پ 

درصد اولیاء با پاسخ مورد نظر تطبیق می کرد که این نشاپ دهنده ایهن بهود کهه محهیط      82پاسخ 

 خانواده و اولیاء از خالقیت کودکاپ امایت می کنند د 

 گام دوم : مدرسه 

ارائهه دادیهم و بهه اجهرا در      بعضی از همکهاراپ  درسه نیز برنامه های ذیل را با همفکری در سطح م

 آوردیم : 

 اجرای طرح زنگ خالقیت :  -1

زنگ خالقیت ساعت خاصی است که در کنار سایر دروس به خالقیت اختصهاص داده مهی شهود تها     

ی بهرای افهو و ادامهه    و نوآوری فضهای مناسهب   من توجه اولیای کودکاپ به مساله مهم خالقیت 

 خالقیت کودکاپ پدید آورد د 

نهگ  زبرای برگهزاری   االتاین زنگ بستری برای تحقق و شکوفایی خالقیت کودکاپ بود و بهترین 

خالقیت ، اجرای آپ در طبیعت و یا محیط های اجتماعی ، ایاط مدرسه و دد بود مو هوعات قابهل   

در فضای خارج از کالس تشهکیل مهی شهد دانهش      طرح در آپ ، تنوع زیادی دارند د اگر این کالس

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

 یک شهر یا پارک کوچک بسازند و ددد ( 
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در صورتی که امکاپ بردپ بچه ها به فضایی خارج از کالس وجود نداشت د ایاط مدرسه و کالسهها  

ی اجرای بسیاری از طرح های ابتکاری و خالق شاگرداپ بود د نمونهه کارههایی کهه در سهطح     پذیرا

 مدرسه قابل اجرا بود به شرح ذیل بود : 

ابداع یک جورچین ) پازل ابتکاری ( ، تهیه نقاشهی طنهز آمیهز گروههی ، تکمیهل       -

 تصاویر نیمه تمام 

 ی زمین تهیه یک بازی فکری تازه ، تهیه تابیوهای نقاشی بزرگ رو -

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

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

 یکبار مصرف ، شیشه نوشابه و ددد 

 آمیختن عمیق درس ها با هنر :  -2

نند ریا ی ، تاریخ ، فارسی و موارد مشهابه د ایفهای نقهش و    همانطور که می دانیم در درس هایی ما

اجرای نمایش نامه ای مبااث درسی نتایج سودمندی دارد و یادگیری را عمیق تر مهی کنهد و ایهن    

طرای بود که برای رشد و پرورش قوه خالقیت دانش آموزاپ به اجرا در آوردیم همچنین با نقاشهی  

و نقهد و  ساله چوپ نمایش عروسکی ، یافتن تصاویر مناسهب  و سایر کارهای هنری در جریاپ ال م

اظهار نظر در مورد یک نمایشنامه و اجرای پانتومیم و اجرای این قبیهل کارهها بها گشهودپ درههای      

 جهاپ تخیالت بر روی کودکاپ اعتماد به نفس و خالقیت آناپ را افزایش دادیم د 

 طرح بازیافت مواد :  -3

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

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

 تخیل خود آنها را تبدیل به مواردی جذاب و ابتکاری تبدیل   می کردند د 
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 طرح آموزش هنر : -4

این واقعیت که یکی از وظایر سرپرستی معیماپ مدرسه در دوره ابتدایی شناخت و پهرورش  به ر م 

ی مختیر دانش آموزاپ است ، این امر تا به اال ، به دلیل اجم و گستردگی برنامه های استعدادها

آموزشی و کمبود توجه به دروس هنری به خصوص نقاشی ، مورد  فیت قرار می گرفت در االی که 

ز دروسی است که   می تواند به ابراز ااساسات و عواطر نهفته ی دانهش آمهوزاپ و آشهکار    نقاشی ا

کردپ کمبودها و انتظارات آپ بینجامد و به رشد قوه تخیل ، شناخت زیبهایی ، ااسهاس آرامهش و    

وص نقاشهی  صنشاط ناشی از انجام یک کار خالق بینجامد د این دبستاپ توجه به خط و نقاشی ، بخ

کهالس بهه   در جهت کمک به استعدادهای دانش آموزاپ ، به عنواپ وسییه ای بهرای تبهدیل   آزاد را 

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

 انجمن صلح و دوستی :  -5

یهرا  به اجرا در آوردیم انجمن صهیح و دوسهتی بهود د ز   یکی دیگر از برنامه هایی که برای این منظور 

برای برخورداری از دنیایی مبتنی بر صیح و تفاهم  الزم است افکار و اندیشه ههای صهیح طیبانهه در    

مهی توانهد پهر از مهربهانی ،      ذهن انساپ ها بارور گردد د ایجاد تصور در کودکاپ در مورد دنیایی که

نبهه ههای   ایهن صهیح دارای ج   دفهراهم مهی گهردد   سایه ی آموزشی تفاهم و دوستی باشد ، تنها در 

مختیفی است است : صیح با خود ، صیح با دیگهراپ ، صهیح بها طبیعهت و همچنهین ههدایت روانهی        

معیم با شاگرداپ و اولیاء و شهناخت  کودکاپ و ایجاد امنیت در آناپ جز در سایه ی تفاهم و نزدیکی 

 انتظارات متقابل خانه و مدرسه میسر نیست د

و دوستی در مدرسه با شرکت مدیر ، معیمهاپ و اولیهاء   این مدرسه از طریق تشکیل گروه های صیح 

 قدمی به سوی تفاهم و همبستگی بین گروه های ذی نفع در مدرسه برداشته است د
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برگزاری مسابقات فرهنگی و عیمی ، تشکیل گروه های تفریحی و انجام بازدیهدهای عیمهی توسهط     

یه و خداپسندانه : کمک بهه نیازمنهداپ ،   دانش آموزاپ دیدار از مدارس دیگر ومشارکت در امور خیر

وکاری وددد و هم چنین ایجاد فرصت هایی در مدرسه برای ابراز دوستی و همکهاری دانهش   کجشن نی

 آموزاپ کالس های مختیر با هم ، بخشی از طرح صیح و دوستی بود د 

 اایای فضای سبز و ایجاد محیطی با نشاط برای یادگیری :  -6

پرورش در داماپ سبز آپ به تیطیر روایه ی کودکاپ کمک و زندگی در طبیعت با توجه به این که 

، ااساسی مطیوب در مورد طر خیق زیبایی های طبیعت امی کند و آگاهی از عظمت پروردگار به خ

زندگی و بالطبع کار و فعالیت در آناپ به وجود می آورد ، با همکهاری مهدیر مدرسهه و همکهاراپ و     

آموزاپ ، بودجه ای را برای ااداث فضای سبز ، خرید گهل و نههال و اایهای     مشارکت والدین دانش

د همچنین ، با استفاده از رنگ های زنده و شاد بخهش موسهیقی    یمفضای سبز مدرسه تخصیص داد

مورد عالقه کودکاپ در ساعات ورزش ، هنر و زنگ تفهریح و ترتیهب دادپ فعالیهت ههای ورزشهی ،      

صت هایی برای شادی کودکاپ و ابراز استعدادها و خالقیت آناپ فراهم هنری و مسابقات مختیر ، فر

 د  کردیم

 گام سوم : معلم 

معیم در کالس درس به عنواپ الگو می تواند بر روی خالقیت دانش آمهوزاپ تهاویر بسهزایی داشهته     

نظر  هایی برای خود دربرنامه  مدرسه برای رسیدپ به هدف مورد نظر معیماپ مجریباشد از این رو 

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

اولین کار باال بردپ سطح آگاهی خود از طریهق مطالعهه کتهب مختیهر در زمینهه رشهد و        -1

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

آموزش برخوردی پژوهشگرانه با  –بازدید عیمی  –تن مساله یاف –آموزی  استقالل -

افهزایش پویهایی در    –طرح سئوال خالقانه از هر درس  –پرهیز از رقابت  –مسائل 

طرح –بازی های فکری اسی بدنی و منطقی  –روابط اجتماعی بین دانش آموزاپ 

 درس خالقانه از هر درس

و بحهث و  طرح سهئوال ، پرسهش و پاسهخ    استفاده از روش های فعال در امر تدریس چوپ  -3

و بهارش مغزی)نمونهه سهناریو تهدریس خهالق(      گفتگو و همیاری و روش تحقیق و نگارش 

 1پیوست شماره

 ایجاد فضای خنده و بازی در جریاپ تدریس و توجه به نکات مثبت دانش آموزاپ  -4

 آمیختن آموزش با تحرکات بدنی  -5

 پذیرش تخیالت کودکاپ  -6

یب و  ریب دانش آموزاپ و همچنین تشویق دانش آموزاپ  ) پهاداش  توجه به سئواالت عج -7

 دادپ به خالقیت ( 

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

برای پذیرش مسائل مههم و اهل مشهکالت    مغزی ، روش های ال مساله و ایجاد آمادگی 

 توسط دانش آموزاپ و ددد 

یت : اختصاص ساعتی به نام ساعت خالقیت ، و ساختن وسییه که گاهی وسهییه  زنگ خالق -2

دادم و از آپ ها  مهی خواسهتم بهه صهورت گروههی تغییهری در آپ        یای به بچه ها ارائه م

بوجود آورند و چیز جدید بسازند و گاهی هم آپ ها را آزاد می گذاشتم تا ههر چهه دوسهت    

 دارند بسازند د 

 ی از دست ساخته های دانش آموزاپ برپایی نمایشگاه -12
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در گوشه تخته سیاه تابیو کوچکی را بهه ایهن کهار اختصهاص     ایجاد تابیو پیام های سازنده : -11

داده هر هفته پیامهای مختیفی در آپ نوشته می شهد و در آخهر هفتهه از دانهش آمهوزاپ مهی       

آمهوزاپ مهی خواسهتم     خواستم که نظر خود را در رابطه با آپ پیام بگوینهد همچنهین از دانهش   

، تیویزیوپ یا سئوال خبرهای عیمی ، فرهنگی ، ورزشی را از طریق برنامه های عیمی ، فرهنگی 

کردپ از اطرافیاپ خود دنبال کنند و هر روز قبل از شروع درس مهمترین خبر روز قبل را اعالم 

تنهد تها از کهارواپ    با عالقه بهه چیزههای مههم مهی پرداخ    این کار نه تنها دانش آموزاپ  ،باکنند

 مهم می پرداختند د  هایخبرهای جدید عقب نمانند بیکه دانش آموزاپ خود به پیگیری خبر

اجرای برنامه ها و تمریناتی جهت پرورش خالقیت دانش آموزاپ : ههدف عمهده تمرینهات     -12

خالقیت ، پرورش مهارت های مختیر تفکر خالق در دانش آموزاپ بهود کهه ههر کهدام از ایهن      

 ارت ها به نوعی در تحقق خالقیت آپ ها نقش دارند د مه

می باید چیهزی را خیهق   این تمرینات دانش آموزاپ را در موقعیتی قرار می دادند که در آپ ها  

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

د بر این اساس می توانستند تفکر دانش آموزاپ را ال و پاسخ های از پیش تعیین شده هستند 

با توجه به برنامهه   ،او  راه پاسخ های متعددی را ایجاد کند که این تمرینات فعال کنند تا خود 

که از طریق روش  دقابل استفاده بود داشتمدرسی خود و زماپ و شرایط و امکاناتی که در اختیار 

 های زیر قابل اجرا بود : 

 الس های ویژه خالقیت در ساعت ک -1

 اختصاص بخشی از زماپ کالس به انجام تمرینات  -2

 اد ام برخی از درس ها با تمرینات متناسب با آپ درس  -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 : 

بیو یا برگه را بدوپ گذاشتن نقطه هایش روی تادر این تمرین کیمه هایی را در نظر می گرفتم و آپ 

م با گذاشتن نقطه ها در باال یا پایین کیمه ، کیمات تهازه  ستم و از آنها می خواشتدانش آموز می نو

 ای را بسازند د ) کاربرد درس بخوانیم و بنویسیم (  

   -مثل  بار دددددد بحل 

 تداخل حروف :

م با استفاده از اروف کیمه ستم و از آنها می خوافتموزاپ می گدر این فعالیت کیمه ای را به دانش آ

 ی داده شده کیمات متفاوت را بسازند د 

و (  –ر  –ا  –تمام کیماتی را که مهی توانیهد بنویسهید ) د    « دارو » مثالً با استفاده از اروف کیمه 

 داور   –اردو  –وارد 

 حرف گمشده :  

سهپس از دانهش    شهتم و یک یا چند ارف از آپ می نو گرفتمدر این تمرین کیمه ای را در نظر می 

آموزاپ می خواستم با گذاشتن اروف متفاوتی در جاهای خالی کیمه های تازه ای را بسازند مانند ) 

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

 کلمات هم آغاز و هم پایان :

از چهار اروف درست شهده انهد و اهرف     م کیماتی را کهن فعالیت از دانش آموزاپ می خواستدر ای

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

 

 جمالت چهار کلمه ای :
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م جمیه ای چهار کیمه ای بنویسند که اول هر کدام از ستاز دانش آموزاپ می خوا نیز در این تمرین

 باشد د  ا  –س  –ب  –م اروف آنها چهار کیمه به ترتیب 

 تصاویر عجی  : 

م تصاویری از ایوانات یا گیاهاپ را بکشند به طهوری کهه   ستدر این فعالیت از دانش آموزاپ می خوا

 سر یک ایواپ و تنه ایواپ دیگر استفاده شده باشد د  در یک تصویر از 

 مشاهده فیلم : 

نمهایش مهی دادم و اگهر امکهاپ نداشهت در                در این نهوع فعالیهت یها فییمهی را بهه دانهش آمهوزاپ        

 و می خواستم که پایاپ آنرا ادس بزنند د  مکردمی سریال های نمایشی تیویزیونی استفاده 

 تصویر سازی  : 

رد و یها ددد بهه دانهش    در انجام این فعالیت یک تصویر ) یک تکه مقوای رنگی به شکل بیضهی یها گه   

شکل پهائینی را در نظهر گرفتهه و     هخواستم ظرف مدت مشخص شدم  و از آنها می آموزاپ می داد

 ترسیم کند که این تکه مقوا قسمتی از آپ جدا باشد پس از کشیدپ  نامی برای آپ انتخاب کنند د(

 :فراخوانی سمعی 

از مطالهب   می خواستندد بدین طریق که از فرزندانشاپ  می دادنداین فعالیت را اولیاء در خانه انجام 

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

 د د نا یاد بدهآنها درس هایشاپ را به  دنبخواه

 

 داستان پردازی :

بود که تعدادی کیمه به « داستاپ پردازی » یکی از فعالیت ها در راه پرورش خالقیت دانش آموزاپ 

د د نم با واژه های داده شده داستانی در چند سطر بنویسستو از آنها می خوا دممی دادانش آموزاپ 
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د یا این نم نامی برای آنها انتخاب کنو از آنها می خواست،   می خواندمستانی برای دانش آموزاپ ایا د

د یا  که به دلخواه داستاپ را تمام کنند کردمکه داستانی نیمه تمام خوانده و از آنها  در خواست می 

برای آنها مهی خوانهدم و    ییم یا اکایت ها و لطیفه ها و طنزهاعکس و تصویر به آنها نشاپ می داد

 می خواستم نامی برای آنها انتخاب کنند د 

 کاردستی :

س شمع و ددد بهه کهال   –قیچی  –نوارچسب  –نخ  -وسایل و اشیای گوناگونی از جمیه : خمیر بازی 

م که هر گروه تعدادی از این وسهایل را بردارنهد و بها همفکهری و     استبرده و از دانش آموزاپ می خو

 ست کنند د رهمکاری یکدیگر کاردستی د

 نقاشی : 

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

ابتکاری در نقاشی جذاب تهر مهی   م درباره نقاشی اش ارف بزند د که با روش ستخوامی  آنهابعد از 

 شد د نقاشی با انگشت و ددد و یا نقاشی اروف الفبای فارسی یا عددها به صورت و اشکال گوناگوپ د 

 

 

 

 کلمات مشابه :

در شناختن اروف یک صدا و چند شکل و اروف یک شکل بها  برخی از دانش آموزاپ سوم در پایه 

م بها  این مشکل از دانش آموزاپ می خواست طرف کردپچند صدا با مشکل روبه رو هستند د برای بر

ث ( کیماتی بسهازند و سهپس بها کیمهات      –ص  –مشابه هستند مانند ) س اروفی که از نظر صدا 

د با این روش دانش آموزاپ با دقت بیشتری به نکهات امالیهی   ساخته شده داستاپ کوتاهی بنویسند 
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ند سهت نهد ، مهی توان  ادداستاپ از خود نشاپ می دو با خالقیتی که در طرح  کردندکیمات توجه می 

 جمالت جالب و خنده داری را طرح کنند د 

 کلمه حذف شده : 

م تها پهای تهابیو    کهرد یکی از بچه ها را انتخاب می  ه ودر این فعالیت روی تخته ، جمیه ای را نوشت

ز از کالس ، یهک یها   از کالس خارج شود بعد از خارج شدپ دانش آموو بیاید و جمیه را آرام بخواند 

کالس بیاید و با دیدپ جمیه به م که ف کرده و از آپ دانش آموز می خواستدو کیمه از جمیه را اذ

 بگوید که چه کیمه یا کیمه هایی اذف شده است د  ،ناقص

 حرف اضافی :

م با ا افه کردپ ستم و از دانش آموزاپ می خواشتدر این تمرین یک کیمه مناسب روی تخته می نو

م با هر کیمهه جدیهد یهک جمیهه     ستک ارف به ابتدای کیمه واژه جدیدی بسازند د سپس می خوای

از کیماتی استفاده کنیم که دانش آموزاپ در امالی آپ کیمات اشکال  برای این کار بسازد بهتر است

 دارند د 

 

 

 زنگ دایره یا حلقه تفاهم 

رآمد زنگ دایره یا ایقه تفاهم بود د کهه  اجرا د به یکی دیگر از طراهایی که در مدرسه و در کالس

طی آپ از طریق شرکت دادپ دانش آموزاپ در بازی ها و فعالیت های مختیر در کهالس ، مههارت   

های شخصی و بین فردی آناپ تقویت می شد و روایه ی همکاری و همبستگی در گروه ایجاد می 

تقویهت   –ه ایجاد انضهباط شخصهی   گردید د که از جمیه اهداف این زنگ به شرح ذیل بود : کمک ب

کمک به رشد مهارت های گوش دادپ و ددد ااترام قائل شدپ برای خود و دیگراپ  –اعتماد به نفس 
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تشویق جرئت و جسارت در ابراز عقاید و نظریات خود ، ایجاد ارتباطات  –، تشویق همکاری گروهی 

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

بار به مدت محدودی در کالس به صورت دایره و ایقه وار می نشستند د به طوری که تماس چهره 

یکدیگر را به خوبی ببینند د که مدت زماپ جیسه متناسهب بها سهن    به چهره داشته باشند و بتوانند 

گ به منظور بهبود بخشیدپ به مههارت ههای   دانش آموزاپ و نیاز کالس متفاوت بود د که در این زن

ارتباطی همکاری و ال تعار ات و مسائل شخصی دانش آموزاپ مورد استفاده قرار می گرفت د کهه  

های مختیر ، نظریات و عقاید به دانش آموزاپ فرصت داده می شد که از طریق انجام دادپ فعالیت 

دیهد و قضهاوت دیگهراپ ابهراز     هدور از ترس تو ااساس خود را در محیطی سالم و تاکید کننده ، به 

کنند د که از این زنگ برای ال مسائل مدرسه نیز کمک می گرفتم د که دانش آموزاپ در هفته بهه  

و  یمو آپ را تحییل مهی کهرد   یمبه بررسی مسائل مشترک می پرداخت وطور مرتب جمع می شدند 

می کردیم د که ایهن کهار گروههی دانهش     آپ گاه راه ال های مورد توافق را به مدیر مدرسه عر ه 

آموزاپ در جهت جست و جوی مسئیه و طرح و ارائه پیشنهاد ها برای ال مسهئیه ، فرصهتی بهرای    

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

وش دهند د مشهارکت دادپ دانهش   بزند و هر کس هم ارف می زند به او توجه کنند و به ارفش گ

آموزاپ در ال مسائل کالس نیز وسییه مووری برای درگیر کردپ آناپ در زندگی مدرسه و امایهت  

 از یکدیگر بود د از جمیه فعالیتهایی که در زنگ دایره  برای این کالس رایج بود د 

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

ویژگی ههای مثبهت    ت از دانش آموزاپ خواسته می شد نام خود و سایر دانش آموزاپ ودر این فعالی

افرادی  یر از دوستاپ صمیمی خود بنشیند به این ترتیب ، بهین   دیگراپ را به زباپ آورند یا در کنار

 اعضای گروه نزدیکی ایجاد می شد د 

 بازی برای تقویت مهارت شنیدن  -2
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دانش آموزاپ همچنین جمیه ای توسط یکی از دانهش آمهوزاپ و   گفتن کیمه و ساختن جمیه توسط 

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

 بحث آزاد و حل مسئله  -3

که معیم مسئیه ای را در مورد کالس یا مدرسه مطرح می کهرد و ههر یهک از دانهش آمهوزاپ نظهر       

 اصالای خود را ارائه می دادند و ددد 

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

بدین صورت که یکی از دانش آموزاپ اطالعاتی را در اختیهار دانهش آمهوز دیگهر قهرار مهی داد و او       

اطالعات دریافت شده را به گروه منتقل می کرد د یا این که تصویری نیمه تمام دست به دست مهی  

چکی به آپ ا افه می کرد و بعد تصویر کامل شهده کهه   گردید و هر دانش آموز یک خط یا طرح کو

 می شد د  ااصل کار دسته جمعی گروه است به معرض نمایش گذاشته

 س ها و عواطف ابازی هایی برای ابراز احس -5

و  در  مهی نوشهتند  آورند و یا بر روی تکیه کا ذی می دانش آموزاپ ااساسات خود را بر روی زباپ 

 می شدم د  که با خواندپ آنها از نظریات دانش آموزاپ آگاه  ادندمی دجعبه ای در کالس قرار 
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 اجرای راه حل جدید و نظارت بر آن  

 :راه ال های انتخابی و پیشنهادی را به منظور ایجاد تغییر و بهبود شرایط به اجرا گذاشتم 

برگزاری جیساتی با اولیاء و همچنین کالسههای آمهوزش خهانواده در طهول سهال       -

 ا عنواپ خالقیت تحصییی ب

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

 ریا ی 

باال بردپ روایه اعتمهاد بهه نفهس و    به کارگیری شیوه های مختیر تشویق جهت  -

 خودباوری در دانش آموزاپ

اختصاصی قسمتی از با چه گوشه ایاط بهرای ههر کهالس جههت کاشهتن گهل و        -

 وردپ فضای سبز بوجود آ

 بر پایی نمایشگاهی از کارهای خالق دانش آموزاپ  -

 برگزاری جیسات گردهمایی دوستانه توسط گروه های دانش آموزاپ در زنگ دایره  -

در کتابخانهه  تشویق هر چه بیشتر دانش آموزاپ به خوانهدپ کتهاب و عضهو شهدپ      -

 کالسی 

 دایرهانجام بازی های گروهی در ساعت زنگ   -
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ر پایاپ هفته اول ) اجرای آزمایشی ( شور و شعر و عالقه دانش آموزاپ را مشاهده کهردم و  وقتی د

پیشرفت آنها را در یادگیری دروس سنجیدم ، مصمم شدم این برنامه را تا پایاپ سال تحصییی ادامه 

و  تعیین شده برای هفته ی دانش آموزاپ برنامه ریزی می نمودمدهم در نتیجه با یک برنامه ریزی 

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

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

، به تقا ای خود دانش آموزاپ از آپ تمرینات برای یادگیری بیشتر و جذابیت کار 

 استفاده می نمودم د 

ی اوقات نیز از آپ تمرینات به صورت طراهی و بهه عنهواپ تکییهر بهه دانهش       گاه -

 آموزاپ داده تا خود به مرایه اجرا در بیاورند د 

با اضور و نظارت بهر   را  با انجام این کارها کالس و مدرسه شور و اال دیگری پیدا کرد که این امر

انواده هها نیهز اعهالم مهی     خ کثرگروههای دانش آموزی در ساعت زنگ خالقیت متوجه می شدم و ا

 داشتند که فرزندانشاپ در خانه نیز از شور و هیجاپ خاصی برای انجام تکالیر دارد د 

، این طرح تغییر اساسی در اختیار دانش آموزاپ بوجود آورد که باعهث شهد کهه در    با گذشت زماپ 

 بارور کردپ استعدادهای خالق دانش آموزاپ نقش اساسی داشته باشد د 
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 :  2وری اطالعات شواهد آگرد

گر چه از رفتارها و اظهار نظرهای دانش آموزاپ و همکاراپ پیدا بود کهه تغییهر و تحهولی در رفتهار     

دانش آموزاپ بوجود آمده است د برای این که دقیقاً مشخص شود که روشهای به کار رفته شده موور 

ده ام اطالعات عینی و مووق جمع آوری کنم د در یا نه تصمیم گرفتم درباره آنچه انجام دابوده است 

یک جیسه مشترک با معیماپ راه هایی را برای مطرح شدپ از نتایج کار پیش بینهی کهردیم د از آپ   

 جمیه : 

 اظهار نظر همکاراپ و معیماپ در مورد رفتار دانش آموزاپ و مقایسه رفتار آنها نسبت به قبل  -1

 بعد از اجرای طرح خالقیت در مدرسه  ش آموزاپمقایسه پیشرفت تحصییی دان -2

 نظر خواهی کتبی و اضوری از والدین و اظهار نظر در مورد رفتار فرزندانشاپ در منزل و ددد  -3

 نظر خواهی کتبی و شفاهی از دانش آموزاپ و سنجیدپ و عیت قبیی دانش آموزاپ  -4

 

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

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

 ضعیف 

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

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

 آموزان داشته است ؟

ختتتتو        متوستتتت        

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

ختتتتو        متوستتتت         رفتار فرزندتان نسبت به قبل چگونه است  -1

 ضعیف 

یشرفت تحصتیلی دانتش آمتوزان    برنامه ها چه تاثیری بر پ -2

 داشته است ؟

ختتتتو        متوستتتت        

 ضعیف

  

% اولیها از و هعیت   82% معیمهاپ و   82شواهد جمع آوری شده در این مرایهه نشهاپ مهی داد کهه     

رفتاری دانش آموزاپ ر ایت داشتند و  اجرای این طرح در امر پیشرفت دانش آموزاپ نقش بسزایی 

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

ن دبسهتاپ قهرار   یه ا و مدیراجرای این برنامه مورد توجه اولیاء و دانش آموزاپ و همچنین آموزگاراپ 

و برای همهه دانهش    ها  گرفت به طوری که آناپ خواستار فراگیرشدپ این برنامه در سطح همه پایه

 د د آموزاپ اتی در سالهای آتی شدن

همچنین این برنامه شادی و نشاط را برای دانش آموزاپ فراهم آورد بهه طهوری کهه مهدیر مدرسهه      

 تحصییی دانش آموزاپ داشته است د معتقد بود بسیاری از این فعالیت ها تاویر مثبتی بر پیشرفت 

دد  والدین نیز انجام دادپ ایهن فعالیهت هها را باعهث خوشهرفتاری ، ااسهاس مسهئولیت پهذیری  و د        

 فرزنداپ خود می دانستند د 

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

 دراپ و مادراپ برای فرزنداپ خود به کار می گرفتند به شرح ذیل بود : روشهایی که این پ

 روش هایی که پدراپ و مادراپ به کار بردند : 

  دفرزند خود ااترام قائل هستم و او را تشویق به بیاپ آنها می کنم من برای عقاید -

ا دیدپ و اتی وقت خهود  من ااساس می کنم یک کودک باید برای فکر کردپ ، ی -

 را به بطالت گذراندپ فرصت داشته باشد د 

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

 نجکاو باشد و درباره چیزها کاوش و سئوال کند د من فرزندم را تشویق می کنم ک
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اطمیناپ ااصل می کنم که فرزندم می داند آنچه او آزمایش نموده یا انجهام مهی    -

 دهد مورد تایید من است د 
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 : عبارت بود از آنچه این پدراپ و مادراپ برای آموختن کاری به فرزندانشاپ انجام می دادند

 کودک را تشویق می کردند  -

 العمل آنها نسبت به کودک ، رفتاری برای باال بردپ روایه ی او بود عکس  -

 به نظر می رسد از آپ موقعیت لذت می بردند  -

 از بودپ با کودک خود خوشحال بودند  -

 اامی و مشوق کودک بودند  -

 کودک را تحسین می کردند  -

 قادر به برقراری روابط خوب کاری با کودک بودند  -

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

گرچه به کار گیری این برنامه نشاپ دهنده این بود که این برنامه نقش اساسی در پرورش خالقیهت  

ایده های مطرح شده در)تجزیه و تحییهل   دانش آموزاپ داشته استدولی ارزیابی کیی برنامه،براساس

 ( به شرح ذیل است:13اطالعات ص

( 2روس در راس کار می باشهدد در )اجهرای ایهده   اجرا در نیامد چرا که تدریس د ( به مرایه1)ایده 

 % با موفقیت انجام شد و توانستم،روشهای پرورش خالقیت را در قالهب مطالهب درسهی اسهتفاده    82

رسهید و در ایهن زمینهه اطهالع رسهانی الزم بهه        % با موفقیت کامل به انجهام 22( نیز 4و3کنمد)ایده

 (نیز به دلیل مشکالت به مرایه اجرا در نیامدد6و5شدد)ایدهخانواده ها انجام 

 همچنین در اجرای این برنامه با مشکالتی مواجه بودم که:

 اجرای همه برنامه ها و بازی ها در کالس درس امکاپ پذیر نبودد د1

برخی از خانواده ها با انجام چنین تمریناتی در منزل موافق نبودند و آپ را مهانع پیشهرفت    د2

 زنداپ خود می دانستندددرس فر
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تدارک خییی از وسایل و طراای خییی از تمرینات)پازل ،تصویر وددد( برای معیم وقهت گیهر    د3

 بودد

برخی ازاولیا نظر مساعدی برای انجام کارهای خالقانه نداشتندد بهرای بعضهی از آنهها قابهل      د4

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

به دلیل نداشتن ساعتی ویژه خالقیت در برنامه کالسی،مجبور بودم گاهی از سهاعات درس   د5

 هنر و یا ورزش دانش آموزاپ استفاده کنمد 

شاید انجام چنین برنامه هایی برای سایر معیمین سخت باشد و یا وقت الزم بهرای انجهام آپ را   

های متنوع،در تمام دروس می تواپ این کهار  نداشته باشند ولی با به کار گیری تیفیقی از شیوه 

 را انجام داد و مشکل را برطرف نمودد

 ج مطیوب دست یافتم:به هر اال در اجرای این برنامه ها و ایده ها به نتای

 اطالع رسانی خانواده ها و جیسات آموزش خانواده د1

 داشتن برنامه های متنوع و گوناگوپ در تدریس د2

ی دانش آموزاپ با شرکت در فعالیهت ههای گروههی و انجهام     بارور کردپ استعدادهای درون د3

 کارهای خالقانه

 پیشرفت درسی دانش آموزاپ در دروس مختیر د4

به کارگیری این روش ها نشاپ دهنده این امر بود که والدین و معیم می توانند در پرورش خالقیهت  

اختیار دانش آموزاپ قهرار   را در دانش آموزاپ نقش داشته باشند ،ولی باید فرصت ها و  شرایط الزم

 دادد
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 سومبررسی وضعیت نمرات نوبت اول و دوم دانش آموزان کالس 
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 تجدید نظر و تصمیم گیری نهایی :

پس از این که  اطالعاتی در زمینه چگونگی اجرا و نتایج فعالیت های خود جمهع آوری نمهودم و بها    

هاد های همکاراپ و جیساتی که با اولیای دانش آموزاپ داشتم سعی نمودم توجه به انتقادات و پیشن

کم و کاستی ها را جبراپ کنم و آپ طور که شواهد امر نشاپ می داد بحمداهلل فعالیهت ههای انجهام    

مناسب و قابل قبول بود د هر چند  عر هایی در آپ نهفته بود ولی قابل برطرف کردپ بود د به شده 

به وجود آورد د که همگی از آپ لذت بردنهد د  هم  در دانش آموزاپ و هم والدین  ،ایهر اال انگیزه 

امروز در این دبستاپ ، در ایاطی که اولیاء با دست های پر تالش خود فضای سبز و محیطی امن و 

سر سبز برای بازی و جست و خیز و فعالیت های آموزشی فرزنداپ  خود فراهم کهرده انهد ، صهدای    

شاد کودکاپ هم چناپ به گوش می رسد و پنجره های کالس ها نه فقط به سوی  ییاهوهمهمه و ه

ایاط ، بیکه به سوی روستا و محیط زندگی ، به سوی شهرستاپ ، به سهوی کشهور و دنیها گشهوده     

است د معیم ها در ایاط ، در راهرو ها ، در کالس و از پشت پنجره ها ارکات و فعالیت های دانش 

شاهده می کنند د ایناپ کودکاپ یک روستا هستند که با کمی توجه ، کمی مطالعهه ،  خود را مآموز 

و برجسهته تهرین   آزاده تهرین    ،کمی صرف وقت ، کمی عشق و انتظار خواهند توانست مولد تهرین  

سازندگاپ کشور خود باشند و ومره تالش و توجه مربیاپ خود را به صهورت هدیهه ای ارزشهمند بهه     

 نتقال دهند د نسل های آینده ا
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 نتیجه گیری : 

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

د  کنهد ز ل نموده و دریچهه ای بهه سهوی ناشهناخته هها بها      سهیکه می تواند آموزش و یادگیری را ت

و روشهای مختیر تدریس بیشتر آشهنا شهوند و شهیوه ههای سهنتی را کنهار       همکاراپ باید با اصول 

بگذارند د اال که شعار دانش آموز محوری را اساس کار خود قرار داده ایم باید ذهن و عمل دانهش  

روح و کسهل   به کار گرفته و آپ ها را تقویت نماییم زیرا محهیط هها و فضهاهای بهی     آموزاپ را تواماً

کننده و یکنواخت کالس ، مانع رشد و خالقیت کودکاپ می شود د معیماپ می توانند بهدوپ صهرف   

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

کهه   ،ده مهی کننهد  کودکاپ زمانی از مواد آموزشی به شکل بدیع و خالقانه اسهتفا  تاویر داشته باشدد

رتیب دادپ به آنها نقش فعهال داشهته باشهند د بهرای     تخود در انتخاب ، سازماندهی ، تهیه و نظم و 

کاری بهس   ،دست زدپ به کار خالقانه بدوپ برخود داری از یک منبع الهام میموس و عینیکودکاپ 

پ است این امهر  اندیشه ورزی دانش آموزا وظیفه ی مدرسه پرورش تفکر منطقی وپس دشوار است 

مکن نمی شود مگر در سایه آموزش درست و دقیق و اور بخش و ایجاد بهاور و گهرایش بهه سهوی     م

 عمل و تفکر که البته باید در جریاپ تدریس و یادگیری صورت گیرد د 
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 پیشنهادات کلی برای پرورش خالقیت در معلمان و دانش آموزان 

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

ید به نقش دوره پیش دبستاپ و دبستاپ بیشتر توجه شود و تغییرات اساسی در ساختار ایهن دوره  با

 انجام گیردد براین اساس پیشنهادهای ذیل عنواپ می شود:

    ش و تقویهت آپ در  آشنا ساختن مدیراپ و معیماپ با مفاهیم خالقیهت و راهکارههای پهرور

 فراگیراپ  با تشکیل دوره های آموزش  من خدمت 

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

  تغییر در شیوه های ارزشیابی و امتحانات که بتواند رشد خالقیت را دانش آموزاپ بسنجد د 

 اهمیت خالقیت و چگونگی کمک به رشد آپ از طهرق   اطالع رسانی به خانواده ها درباره ی

 مختیر 

  عالقه مند کردپ دانش آموزاپ  به مطالعه 

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

 آموزاپ افزایش یابد د

 مه درسی اختصاص درسی به نام خالقیت در مدارس و گنجاندپ راه های پرورش آپ در برنا

 مراکز تربیت معیم و تمام موسساتی که معیم و مربی تربیت می کنند 

  استفاده صحیح و مطیوب در ساعت درس انشا 

  تغییر نام درس هنر و نقاشی به پرورش خالقیت ، نوآوری ، ابتکار 

  آموزش یورش فکری ) بارش افکار ( به دانش آموز 

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

 شناخت موانع بروز خالقیت و راهبردهای مقابیه با آپ 
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 تقویت اس خوداتکایی معیماپ برای بروز هرچه بیشتر نو اندیشی ،نوآوری و خالقیت 

 تشویق مادی و معنوی معیماپ،مدیراپ و فراگیراپ خالق 

  پرورش ابداع و کشر راه کارهای نو برای ال مشکالت و نارسایی های موجود در آموزش و

 به کمک معیماپ
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 منابع و ماخذ 

 کتا 

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

 .   1384اول ، 

    ای هت  تورنس ، نی یان ، ترجمه ی دکتر حسن قاسم زاده ، استتعدادها و مهتارت

 خالقیت  . 

 ( 1381حسینی ، افضل ا سادات)       ، اهمیت خالقیتت و شتیوه هتای پترورش آن ،

 .مشهد ، آستان قدس رضوی
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  7م شماره پنج
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