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  مقدمه : 

بار  از آفـرينش ، خلـق و آفريـدن در هسـتي      250از اهميت خالقيت همان بس كه در قرآن كريم 

 .گفته شده است و هر پرتوي از هستي برگ زرين خلق و زايش جديد را در بطن خود به همراه دارد

رفتـار و عمـل انسـان در زنـدگي و      ،و قلم ، انديشه. لذا خالقيت يك موهبت الهي است كه در فكر 

ايـن موهبـت الهـي و قـدرت     بسط ، تربيت و تمـرين  جلوه پيدا مي كند و اگر زمينه ي محيط كار 

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

  واهيم چشيد . در ابعاد و صور گوناگون در زندگي فردي و اجتماعي خ

به اعتقاد اكثريت قريب اتفاق صاحب نظـران و متفكـران حـوزه هـاي مختلـف فرهنگـي سياسـي ،        

آموزش و پرورش نقش بي بديل در فرايند توسعه و بالندگي  ،اجتماعي ، و اقتصادي در دنياي جديد

در ه را بايـد  كشورها وملت ها ايفا مي كند . به عبارت ديگر ، راه درمان بسـياري از دردهـاي جامعـ   

آموزش و پرورش جستجو كرد ، همچنان كه خالقيت و نوآوري در صنعت را بايد در دوران كـودكي  

و نوجواني جست و جو كرد لذا در پاسخ به اين نـدا گسـترش خالقيـت و نـوآوري در صـنعت را در      

وانـد  جامعه آموزش و پرورش ، معلمان بايد پيش گام شوند . با توجـه بـه ايـن كـه خالقيـت مـي ت      

شكننده محدوديت ها ، برازنده ناتواني ها ، شكافنده ناشناخته ها ، يابنـده نـا دانسـتني هـا باشـد و      

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

طف به اين مطلب كه يكـي از  بين قواي بالقوه و توانايي هاي بالفعل انسان را به حداقل رساند و با ع

عمده پس رفتگي دول مختلف ، ميزان سرمايه گذاري و بهره گيـري از نيروهـا خـالق اسـت     داليل 

وعالوه بر اين ها ، با توجه به اين كه حل معضالت اجتماعي ، اقتصادي ، سياسـي ، كشـور در گـرو    

ان و والدين ما بايد همه . پس ضروري است كه تمامي معلمان ، مديروجود انديشه هاي خالق است 

در تمام عرصه هاي علمي تربيتي خـويش نـوآوري و روز آوري داشـته باشـد و هـم زمينـه رشـد و        
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شكوفايي استعدادهاي خالق دانش آموزان را فراهم آورند و هم چنان طرحـي در اندازنـد كـه رشـد     

   .استعدادهاي خداداد بشر تامين گردد

  توصيف وضعيت موجود و بيان مساله : 

، سال با شروع فصل پائيز هستم.               دخترانهدبستان  پنجم آموزگار كالس          اينجانب 

امسال به اميد خدا سال تحصيلي را آغاز نمودم و اميدوار بودم بتـوانم  تحصيلي جديد هم آغاز شد . 

. با تقسـيم شـدن    و هم دانش آموزان را افزايش دهم ،هم بار علمي خود ،با تغيير محيط كاري خود

واگذار شد . با توجه به تجربه و تدريس چنـد سـاله    به من  پنجم كالس ها مسئوليت پر بار كالس 

در اين پايه شايد تكرار دوباره آن برايم خسته كننده و تكراري مي بود . امـا از همـان ابتـداي سـال     

دانش آموزان و هـم خـودم    تحصيلي تصميم گرفتم امسال را با شيوه جديد شروع نمايم تا هم براي

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

با گذشت چندين هفته از شروع سال تحصيلي و همچنين با توجه بـه تعـاريفي كـه از خالقيـت در     

ه كردم. شايد روحيه ي خالقانه را كمتر مشاهد  كتب گوناگون مطالعه كرده بودم، در دانش آموزان 

با توجه به ايـن كـه    به اين دليل باشد كه تاكنون فرصتي براي آنها در اين زمينه بوجود نيامده بود.

ي هدف آموزش و پرورش در همه سطوح تحصيلي علي الخصوص در دوره ابتدايي ايجاد توانايي هـا 

قيـت اسـت ودر   آفريننده در دانش آموزان است و هسته اصلي تحول در نظام آموزش و پرورش خال

دنياي پر تغيير قرن بيست و يكم ايجاد خالقيت در دانـش آمـوزان مهمتـرين مسـئوليت پرورشـي      

آموزشگاه ها مي باشد . پس وظيفه خود دانستم به عنوان معلمي كه نقش كليدي و اساسي در اين 

اسـتعدادهاي  زمان دارد ، محور كار خود را بر روي خالقيت دانش آموزان قرار بدهم چرا كه پرورش 

فطري دانش آموزان از مسايل بسيار مهمي است كه بايد مـورد توجـه معلمـين قـرار بگيـرد . علـي       

الخصوص دوران ابتدايي كه تمام صفات اكتسابي و الگوها رفتـاري در ايـن زمـان اخـذ مـي شـود و       
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شخصيت واقعي كودك بر اساس همين مسائل شكل مـي پـذيرد . مطلبـي مـي خوانـدم كـه طـي        

ت به عمل آمده ، مشاده شده كه تمام مواهبي كه در دوران كودكي كم و بيش در همه افراد تحقيقا

اهه خالق ابراز شده ، پس از مدتي دچار كاستي يـا ركـود   دوجود دارد و به صورت رفتارهاي في الب

گرديده است كه بايد گفت عامل اصلي اتالف يا به فراموش سپردن ايـن مهـارت هـا ، مربيـان مـي      

پس معلمي در زمان حاضر ، مهارتي است تغيير دهنده ، شكافنده ، توان بخش ، و درمـانگر ،   باشند

وجـود  ايـن  . با  دمسلماً از دنياي پر تغيير و پر شتاب جامعه جهاني عقب مي مان دمعلم نتوان هراگر 

ـ     د در همان ابتداي سال فكر مي كردم كه اگر هر معلمي در هر سال از تـدريس خـود حـداقل بتوان

كوچكترين تغيير در روش خود و دانش آموزان بوجود آورد آنوقت آمـوزش و پـرورش مـا پيشـرفت     

چشـم هـا را بايـد شسـت ،     نگرش معلمان عوض شود و به قول معروف  :  بايد  پس .خواهد كرد

همين فكر و  نگرش مبناي پژوهش من قرار گرفت و مرا بر آن داشت به گونه  .جور ديگر بايد ديد

قالب هاي كليشه اي را شكسته و روشـهايي در جهـت پـرورش خالقيـت دانـش      مايم كه اي عمل ن

  آموزان در پيش بگيرم . پس اين مساله را براي خود اينطور عنوان نمودم كه

    بدهم؟را پرورش  مخالقيت دانش آموزان مچگونه مي توان 

  گردآوري اطالعات و شواهد : 

وحيه خالقيت و نوآوري را در بين دانش آمـوزان پـرورش    همزمان با اين فكر ، كه چگونه مي توان ر

را با مدير مدرسه در ميان بگذارم . مدير مدرسه ضـمن اسـتقبال از   داد تصميم گرفتم ابتدا موضوع 

تـا در سـايه    ،اولين فرصت موضـوع را در شـوراي آموزگـاران مطـرح كنـد       راين ايده قول داد كه د

خوشحال شدم از اين بابت  .اسبي براي اين موضوع ارائه دهيم همفكري با يكديگر بتوانيم راه حل من

كـه نـه تنهـا مـديران آنهـا       سـت بـر خواسـته ا  بارها ديده ام كه خالق ترين كارها در مدارسي  ازير
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انتظار فعاليت جديـد داشـتند  و آمـاده    نيز  ن آنها يمعلماز بلكه  هرا تشويق نمودالقي فعاليتهاي خ

  جديد و بديع مي باشند . شنيدن و دريافت انديشه ها

نسـيم  همين امر باعث شد كه بعضي از معلمان پايه هاي ديگرنيز در اين موضوع سهيم شـوند و بـا   

تازه اي محيط خشك مدرسه و كالس هايي را كه معموالً با روش انتقال معلومات بـه صـورت يـك    

  د.طرفه،از طريق معلم به دانش آموز اداره مي شد با طراوت و  شاداب سازن

طي نشستي كه با همكاران خود در مدرسه داشتيم تصميم بر اين شد كه ابتـدا عـواملي كـه مـانع     

طي صحبت ها و نتيجه يري  .دانش آموزان مي گردد ، بررسي گردددر نوآوري و پيشرفت خالقيت 

از صحبت هاي آنها عوامل فردي و عوامل اجتماعي را از موانع خالقيت بر شمردند كه هـر كـدام از   

 اين عوامل خود در برگيرنده عوامل ديگري مي باشد . 

معلمان مدارس ديگر داشتم . بعضي از مديران و معلمـان آن مـدارس نيـز    طي صحبتي كه با ساير 

همين موانع را به عنوان موانع خالقيت مطرح كردند كه در اين ميان نقش عوامل اجتماعي را بسيار 

  .  ندمهم دانست

ن پايـه و  مـ ودي موانع خالقيت را روشن نمود . اما براي آن كه يافته هـاي  موارد مطرح شده تا حد

اساس علمي و تحقيقاتي داشته باشد تصميم گرفتم تا در بـين كتابهـا ومنـابع علمـي و تحقيقـاتي      

بررسي نمايم . طـي جسـت و    شكل علمي نتي مطالب را به  موجود در كتابخانه و سايت هاي اينتر

تي به اين مهم دست يافتم كه : محققان معتقدند همه انسان ها در كودكي جو در سايت هاي اينترن

بي توجهي به اين توانايي و عدم تقويت  و از استعداد خالقيت برخوردارند . اما نبود محيطي مناسب

مـي تـوان از راه هـاي    آن مانع ظهورش مي شود . محيط مساعد بـراي ايجـاد رفتارهـاي خـالق را     

اصولي بنا كرد كه به رفتـار خـالق منجـر مـي شـود .      د و بايد آن را بر اساس گوناگون به وجود آور

پرورش تفكر و رفتار خالق مي تواند نقش مثبت يا منفي  د وخانواده از عوامل مهمي است كه در رش
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در مـورد  در خانواده هايي كه به كودك تا حدي استقالل داده مـي شـود و همچنـين     .داشته باشد 

مي پرسد تا حد امكان او را راهنمايي و تشـويق بـه يـافتن پاسـخ مـي كننـد .        كه كودكسئواالتي 

ن عقيده دارند كه فقط از طريق رفتارشان است كـه مـي   يته از والدسخالقيت رشد مي كند . اين د

توانند احترام كودك را به خود جلب كنند . اما خانواده اي كه هرگز به كودك آزادي عمل نمي دهد 

ر مورد كوچك ترين مسائل و كارها بايد نظر والدين را بپرسد . در چنين خانواده اي . به طوري كه د

فداي والدين مي شود و آن ها هستند كه براي كـودك برنامـه ريـزي مـي     كودك عالقه و استعداد 

كنند و تصميم مي گيرند . به كنجكاوي و سئواالت كودكانه اهميت نمـي دهنـد از او مـي خواهنـد     

  زرگسال و عاقل باشد و ... مانند افراد ب

خاموش مـي شـود و فرصـتي    در اين خانواده نيروي تفكر و خالقيت كودكان در همان مراحل اوليه 

بنابراين خانواده مي توانـد هـم محـل بـروز و آشـكار شـدن و        .براي بروز و شكوفايي نخواهد داشت

تن و غفلـت از بـروز   پرورش استعدادها و خالقيت كودكـان باشـد و هـم محلـي بـراي ناديـده گـرف       

همچنين اگر به استناد نظر ژان پياژه ، هدف اصلي آموزش و پرورش ، به ويژه آفـرينش   .استعدادها 

به انجام دادن كارهاي نو و انسان هاي خالق بدانيم مدرسه نيز مي تواند در خالقيت  ،انسان ها توانا

ودكان به گونه اي رفتار مـي شـود   دانش آموزان نقش اساسي داشته باشد ، در برخي از مدارس با ك

آغاز راه ، از رشد و نمـو  آن ها رشد نمي كند ، بلكه در همان  كه نه تنها خالقيت و نيروي سازندگي

همه كودكان تا قبل از ورود به مدرسه داراي نيـروي تخليـل   باز مي ماند . ارنست ديمنه مي گويد : 

از جهان هستي ،  خالق ايد كه اين حس زيبا و فهمقوي و تفكر زنده از واقعيت اند . اما ديري نمي پ

  در هياهوي آموزش رسمي مدرسه رنگ مي بازد . 
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  تجزيه و تحليل اطالعات : 

براي آن كه مجموع اطالعات جمع آوري شده را مورد تجزيـه و تحليـل قـراردهم ، تصـميم گـرفتم      

را بـا دو  ن دست يافته بودم . موانع و عللي را كه طي نشست با همكاران و بررسي منابع و كتب به آ

نفر از اساتيد تعليم و تربيت در ميان بگذارم ، تا  در سايه همفكري با آنها اطالعات بيشتري كسـب  

  نمايم . 

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

  آموزان بدست آوردم به قرار ذيل است : 

مي تواننـد    امل گوناگوني وجود دارد كه در تمام مراحل زندگي ، از بدو تولد كودك تا بزرگساليعو

رو به رو سازند . برخي از اين عوامل جنبه ي فيزيولوژيكي به اشكال مختلف خالقيت فرد را با مانع 

فكـر او را  دارند و مستقيماً بر كنش هاي عمومي ذهن فرد تاثير منفي مي گذارنـد و فراينـد رشـد ت   

و روانـي كـه البتـه    د نظير اختالالت ارثي و يا ضـايعات جسـماني   نمتوقف و يا دچار اختالل مي كن

شامل درصد كمي از افراد مي شود . اما عوامل ديگري نيز وجود دارد كه مستقيم يـا غيـر مسـتقيم    

دسـته از  ايـن  سبب تضعيف يا تخريـب آن مـي شـود .    و خالقيت فرد را تحت تاثير قرار مي دهند 

 أعوامل را مي توان تحت عنوان موانع محيطي خالقيت نام گذاري كرد . برخـي از ايـن موانـع منشـ    

خانوادگي دارند . يعني در جريان تعامل كودك با والدين و محيط خانه پديد مي آيند تعدادي ديگر 

مربـي و  يـا  از اين موانع برخاسته از محيط تحصيلي فرد مـي باشـند و در طـي تعامـل او بـا معلـم       

همچنين ساير هم ساالن خود در محيط هاي آموزشي بر خالقيت وي تاثير مخرب مي گذارند . اما 

موانع محيطي خالقيت از همه مهم تـر اسـت و مـي توانـد نقـش بسـزايي در پـرورش         اين دستهاز 

ه و خالقيت داشته باشد . طي تجزيه و تحليل اطالعات بدست آمده موانع خالقيت در محيط خانواد

  محيط مدرسه را به صورت نمودار زير مي توان خالصه كرد . 

              تاكيد بر جنسيت          تاكيد والدين بر هوش دو حافظه كودك                    بيهوده شمردن تخيالت كودك                        
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  ان كودك                                               محدود كردن كنجكاوي كودكان رقابت مي ايجاد                                        

                                 كودك          درونيعدم شناسايي عاليق                                                                                                                                        

  

                                                                

  قرار دادن قوانين خشك در منزل                        عدم وجود حس شوخ طبعي در محيط منزل                                                   

  عدم آشنايي والدين با خالقيت                                     تحميل نقش بزرگساالن به كودك                                                                                

 كودك رفتارانتقال مكرر از       

 موانع خالقيت در محيط خانواده  1نمودار شماره 

  فقدان امكانات                                                   بيهوده شمردن تخيالت كودك                                        عدم توجه به         

  دانش آموز اهداف و محتواي كتاب هاي درسي                                نحوي ه نگرش   تفاوتهاي فردي 

  روش تدريس سنتي و معلم محور                                                                                                                                  

  

                                                                

  

  رش ايده هاي جديد                                                     تاكيد زياد بر نمره دانش آموز عدم پذي                                        

  تمسخر به خاطر ايده يا نظر اشتباه                                         مقررات خشك و انضباطي                                                    

 ارائه ي تكاليف درسي زياد به دانش آموزان                                      اهميت ندادن به توانايي حل مساله                                           

 

 مدرسه موانع خالقيت در محيط  2نمودار شماره 

 

تقويـت ايـن    به نقش اساسي عوامل محيطي در رشد و پرورش خالقيت حال مي بايست بهبا توجه 

عامل پرداخت و برنامه هاي خود را پيرامون دو عامل محيطي ( يعني خانواده و مدرسه ) قـرار داد .  

به همين منظور براي پيش بيني برنامه هاي الزم در جهت رشد و پرورش خالقيت دانش آموزان بـا  

اساس چند مشخصـه  كه ارزش هر ايده بر ،، طراحي نموده  ريزهمفكري ايده هايي را در قالب طرح 

موانع خالقيت 

در محيط 

 خانواده

موانع خالقيت 

در محيط 

 مدرسه  
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« و » قابليـت اجـرا   » « اقتصادي و مقرون به صـرفه بـودن   « تعيين مي شود . مشخصاتي همچون 

از جمله مشخصاتي بود كـه مـي   » زمان مورد نياز « و » نو بودن « » قانوني بودن » « عملي بودن 

ايده ارزشمند  مشخص كند كه پس از محاسبه كلي 5تا  0توانست ارزش هر ايده را بر اساس نمرات 

ن طـرح بودنـد بـه طـور     يكه متقاضي اجراي ا انيمشخص مي گرديد . الزم به ذكر است كه همكار

جداگانه اين ايده ها را بررسي نموده و بر اساس امكانات و توانايي خود به برنامه ريزي در جهت ايده 

  ارزشمند خود مي پرداختند . 

زمان مورد   ايده ها

  نياز

عملي 

  بودن

ه مقرون ب

  صرفه بودن

قانوني 

  بودن

نو 

  بودن

  3  0  1  0  1  به جاي تدريس درس به پرورش خالقيت بپردازيم  -1

روش هاي پـرورش خالقيـت را در قالـب مطالـب      -2

  درسي استفاده كنيم 

1  4  4  5  5  

در جلسه والدين را دعـوت كنـيم و بـراي رشـد      -3

  خالقيت دانش آموزان برنامه ريزي كنيم 

3  5  4  5  5  

ه آموزش خانواده مدرسه به آموزش و پرورش جلس-4

  خالقيت اختصاص دهم 

4  5  5  5  3  

در زمينه خالقيت دعوت كنيم كه از يك متخصص -5

  طرح هاي ما را بررسي و زير نظر بگيرد 

3  4  3  5  4  

بــا كمــك نماينــدگان والــدين و همكــاري يــك  -6

متخصص خالقيت انجمن پرورش خالقيت مدرسـه را  

  راه اندازي كنيم 

2  3  3  2  5  

   0كامالً نامتناسب =                       5كامالً متناسب = 
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  با توجه به مطالب بيان شده مي توان به روشهاي ذيل عمل كرد : 

  در زمينه خانواده : 

باال بردن سطح آگاهي والـدين در جهـت رشـد و پـرورش خالقيـت فرزندانشـان از طريـق         - 1

  آموزش 

 به عقايد و نظريه و ساخته هاي دانش آموزان  پذيرش تخيالت كودك و احترام - 2

 تامين آزادي مناسب و استقالل رواني و فردي كودك و پرهيز از قوانين خشك در منزل  - 3

 پرهيز از انتقاد مكرر از رفتار هاي كودك  - 4

 شناسايي عاليق دروني كودك  - 5

 ايجاد جو احترام آميز در خانواده و پرهيز از مقايسه كودكان با يكديگر  - 6

 ويق فعاليت هاي خالق در خانواده و الگو بودن خانواده در زمينه خالقيت تش - 7

  در زمينه مدرسه روش هاي تدريس فعال چون 

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

 آشنا شدن معلم با مفاهيم خالقيت و راهكارهاي پرورش و تقويت آن در دانش آموزان  - 2

 انجام فعاليت هاي خالق دانش آموزان  بوجود آوردن امكانات الزم براي - 3

 توجه به تفاوت هاي فردي دانش آموزان  - 4

 ارائه تكاليف درسي متنوع جهت پرورش قوه تخيل و خالقيت دانش آموزان  - 5

 عالقه مند كردن دانش آموزان به مطالعه  - 6

 عدم تاكيد زياد بر نمره و ارزشيابي  - 7

 قرار ندادن قوانين خشك و افراطي در محيط مدرسه  - 8

 تشويق و توجه به نكات مثبت دانش آموزان  - 9
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  توجه به سئواالت عجيب و غريب دانش آموزان  -10

  ي و اجراي آنتارائه راه حل موق

با تجزيه و تحليل اطالعات بدست آمده از منابع تحقيقاتي و اساتيد تا حدودي زيادي موانع خالقيت 

ن مشخص شد . حال مي بايست با توجه و عوامل موثر در پرورش خالقيت دانش آموزان و راه هاي آ

ابم بتوانم به هدف مورد نظر دست يطريق به نتايج بدست آمده راه حلي را ارائه مي نمودم تا از اين 

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

  آموزان را به خواسته هاي مورد نظر برساند.

  گامهاي كه در اين جهت برداشته شد عبارتند از:

  گام اول : خانواده و اوليا ء

تخيـل و ظهـور خالقيـت    بر اساس نتايج بدست آمده خانواده مهمترين نقش را در كنترل و هدايت 

كنجكاوي و كشف محيط به كودكان بدهد  ،سوال كردندارد . اگر خانواده فرصت هاي الزم را براي 

 معلـم  .شود . به همين دليل اولين گـام را در ايـن جهـت برداشـتيم     مي ت فراهمزمينه رشد خالقي

هر پايه والدين دانش آموزان خود را دعوت كرده و برنامه هاي كه براي رشـد خالقيـت    عالقمند در

به مرحله اجرا بگذارد را به اطالع آنها رسانده همچنين دو مورد از كالسـهاي   الزم بوددانش آموزان 

نواده مدرسه را به آموزش و پرورش خالقيت كودكان و دانش آموزان پرداخته و اطالعات آموزش خا

در آن جلسات آزموني تهيه كرديم الزم توسط مدرسين آموزش خانواده به اطالع اوليا ء رسانده شد.

خالقيـت  كه به آنها كمك مي كرد تا بدانند محيط منزل فرزندانشان تا چه حد از انگيـزه درونـي و   

به سواالت پاسخ مي داد . پاسخ تمام سواالت بـه صـورت    داشان حمايت مي كند . كه هر اولياءنفرز

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

ئنـا محـيط اوليـا از    ممط. ه باشـد. اين بود . اگر پاسخ هاي اوليا ء  با پاسخ هاي مـا مطابقـت داشـت   
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خالقيت كودكان حمايت مي كرد . و پاسخ هاي كه متفاوت بود نشان دهنده زمينه هاي براي تالش 

  در جهت بهبود محيط مي باشد.

  .فرزندمان در منزل بايد آرام باشد - 1

 كه خالق باشد. مكني ميفرزندمان را تشويق  - 2

 .دان داليل قوانيني را كه در منزل وجود دارد مي دانمفرزند - 3

 .ان براي انجام دادن كار خوب تحت فشار زيادي است.مفرزند - 4

        در كارها آزادي عمل دارد. -5

  گام دوم : مدرسه 

ارائـه داديـم و بـه اجـرا در      بعضي از همكـاران  در سطح مدرسه نيز برنامه هاي ذيل را با همفكري 

  آورديم : 

  :  اجراي طرح زنگ خالقيت -1

ه در كنار ساير دروس به خالقيت اختصـاص داده مـي شـود تـا     زنگ خالقيت ساعت خاصي است ك

و نوآوري فضـاي مناسـبي بـراي حفـظ و ادامـه      ضمن توجه اولياي كودكان به مساله مهم خالقيت 

  خالقيت كودكان پديد آورد . 

نـگ  زبراي برگـزاري   حالتاين زنگ بستري براي تحقق و شكوفايي خالقيت كودكان بود و بهترين 

ي آن در طبيعت و يا محيط هاي اجتماعي ، حياط مدرسه و .. بود موضـوعات قابـل   خالقيت ، اجرا

طرح در آن ، تنوع زيادي دارند . اگر اين كالس در فضاي خارج از كالس تشـكيل مـي شـد دانـش     

آموزان را گروه بندي نموده و از آن ها درخواست مي كرديم كه كارهاي متفاوتي انجام دهند مثالً ( 

  رك كوچك بسازند و ... ) يك شهر يا پا
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در صورتي كه امكان بردن بچه ها به فضايي خارج از كالس وجود نداشت . حياط مدرسه و كالسـها  

پذيراي اجراي بسياري از طرح هاي ابتكاري و خالق شاگردان بود . نمونـه كارهـايي كـه در سـطح     

  مدرسه قابل اجرا بود به شرح ذيل بود : 

تكاري ) ، تهيه نقاشـي طنـز آميـز گروهـي ، تكميـل      ابداع يك جورچين ( پازل اب -

  تصاوير نيمه تمام 

 تهيه يك بازي فكري تازه ، تهيه تابلوهاي نقاشي بزرگ روي زمين  -

 اهه ، ساخت وسايل و ... بدايجاد مزرعه اي روي آب ، اجراي نمايش نامه هاي في ال -

، شامپو ، ليوان استفاده از اشياي دور ريختني از قبيل ظرف خالي مايع ظرفشويي  -

 يكبار مصرف ، شيشه نوشابه و ... 

   آميختن عميق درس ها با هنر : -2

همانطور كه مي دانيم در درس هايي مانند رياضي ، تاريخ ، فارسي و موارد مشـابه . ايفـاي نقـش و    

اجراي نمايش نامه اي مباحث درسي نتايج سودمندي دارد و يادگيري را عميق تر مي كنـد و ايـن   

بود كه براي رشد و پرورش قوه خالقيت دانش آموزان به اجرا در آورديم همچنين با نقاشـي   طرحي

و نقـد و  و ساير كارهاي هنري در جريان حل مساله چون نمايش عروسكي ، يافتن تصاوير مناسـب  

اظهار نظر در مورد يك نمايشنامه و اجراي پانتوميم و اجراي اين قبيل كارهـا بـا گشـودن درهـاي     

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

  طرح بازيافت مواد :  -3

در اين طرح دانش آموزان به جمع آوري وسايل و مواد دور ريختني و غير قابل استفاده مي كردند و 

اليفي در منزل ، با آنها را در جعبه اي قرار مي دادند و در ساعات هنر و يا خالقيت و يا به عنوان تك

  تخيل خود آنها را تبديل به مواردي جذاب و ابتكاري تبديل   مي كردند . 
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 طرح آموزش هنر : -4

به رغم اين واقعيت كه يكي از وظايف سرپرستي معلمان مدرسه در دوره ابتدايي شناخت و پـرورش  

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

آموزشي و كمبود توجه به دروس هنري به خصوص نقاشي ، مورد غفلت قرار مي گرفت در حالي كه 

نقاشي از دروسي است كه   مي تواند به ابراز احساسات و عواطف نهفته ي دانـش آمـوزان و آشـكار    

يبـايي ، احسـاس آرامـش و    كردن كمبودها و انتظارات آن بينجامد و به رشد قوه تخيل ، شناخت ز

وص نقاشـي  صنشاط ناشي از انجام يك كار خالق بينجامد . اين دبستان توجه به خط و نقاشي ، بخ

كـالس بـه   آزاد را در جهت كمك به استعدادهاي دانش آموزان ، به عنوان وسيله اي بـراي تبـديل   

  اد . محيطي با نشاط و فرصتي براي انجام فعاليت هاي خالق مورد توجه قرار د

   انجمن صلح و دوستي : -5

به اجرا در آورديم انجمن صـلح و دوسـتي بـود . زيـرا     يكي ديگر از برنامه هايي كه براي اين منظور 

براي برخورداري از دنيايي مبتني بر صلح و تفاهم  الزم است افكار و انديشه هـاي صـلح طلبانـه در    

مـي توانـد پـر از مهربـاني ،      ر مورد دنيايي كهذهن انسان ها بارور گردد . ايجاد تصور در كودكان د

ايـن صـلح داراي جنبـه هـاي      .فـراهم مـي گـردد   سايه ي آموزشي تفاهم و دوستي باشد ، تنها در 

مختلفي است است : صلح با خود ، صلح با ديگـران ، صـلح بـا طبيعـت و همچنـين هـدايت روانـي        

معلم با شاگردان و اولياء و شـناخت  يكي كودكان و ايجاد امنيت در آنان جز در سايه ي تفاهم و نزد

  انتظارات متقابل خانه و مدرسه ميسر نيست .
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اين مدرسه از طريق تشكيل گروه هاي صلح و دوستي در مدرسه با شركت مدير ، معلمـان و اوليـاء   

  قدمي به سوي تفاهم و همبستگي بين گروه هاي ذي نفع در مدرسه برداشته است .

  يجاد محيطي با نشاط براي يادگيري : احياي فضاي سبز و ا -6 

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

، احساسي مطلوب در مورد طر خلق زيبايي هاي طبيعت امي كند و آگاهي از عظمت پروردگار به خ

، با همكـاري مـدير مدرسـه و همكـاران و     زندگي و بالطبع كار و فعاليت در آنان به وجود مي آورد 

مشاركت والدين دانش آموزان ، بودجه اي را براي احداث فضاي سبز ، خريد گـل و نهـال و احيـاي    

. همچنين ، با استفاده از رنگ هاي زنده و شاد بخـش موسـيقي    يمفضاي سبز مدرسه تخصيص داد

تيـب دادن فعاليـت هـاي ورزشـي ،     مورد عالقه كودكان در ساعات ورزش ، هنر و زنگ تفـريح و تر 

هنري و مسابقات مختلف ، فرصت هايي براي شادي كودكان و ابراز استعدادها و خالقيت آنان فراهم 

  .  كرديم

  گام سوم : معلم 

معلم در كالس درس به عنوان الگو مي تواند بر روي خالقيت دانش آمـوزان تـاثير بسـزايي داشـته     

هايي براي خود در نظر برنامه  سه براي رسيدن به هدف مورد نظرمدر معلمان مجريباشد از اين رو 

  قرار دادم به شرح ذيل بود : . برنامه هايي كه اينجانب محور كار خود  ندگرفت

اولين كار باال بردن سطح آگاهي خود از طريـق مطالعـه كتـب مختلـف در زمينـه رشـد و        - 1

  پرورش خالقيت 

 اين آموزش موارد زير قابل توجه بودآموزش خالقيت در روند تدريس خود كه در  - 2

آموزش برخوردي پژوهشگرانه با  –بازديد علمي  –يافتن مساله  –آموزي  استقالل -

افزايش پويـايي در   –طرح سئوال خالقانه از هر درس  –پرهيز از رقابت  –مسائل 
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طرح –بازي هاي فكري حسي بدني و منطقي  –روابط اجتماعي بين دانش آموزان 

  ه از هر درسدرس خالقان

و بحـث و  استفاده از روش هاي فعال در امر تدريس چون طرح سـئوال ، پرسـش و پاسـخ     - 3

  و بارش مغزي(نمونه سناريو تدريس خالق) گفتگو و همياري و روش تحقيق و نگارش 

 ايجاد فضاي خنده و بازي در جريان تدريس و توجه به نكات مثبت دانش آموزان  - 4

  آميختن آموزش با تحركات بدني - 5

 پذيرش تخيالت كودكان  - 6

توجه به سئواالت عجيب و غريب دانش آموزان و همچنين تشويق دانش آموزان  ( پـاداش   - 7

 دادن به خالقيت ) 

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

ل مشـكالت  براي پذيرش مسائل مهـم و حـ  مغزي ، روش هاي حل مساله و ايجاد آمادگي 

 توسط دانش آموزان و ... 

زنگ خالقيت : اختصاص ساعتي به نام ساعت خالقيت ، و ساختن وسيله كه گاهي وسـيله   - 9

دادم و از آن ها  مـي خواسـتم بـه صـورت گروهـي تغييـري در آن        ياي به بچه ها ارائه م

دوسـت   بوجود آورند و چيز جديد بسازند و گاهي هم آن ها را آزاد مي گذاشتم تا هر چـه 

 دارند بسازند . 

  برپايي نمايشگاهي از دست ساخته هاي دانش آموزان  -10

در گوشه تخته سياه تابلو كوچكي را به ايـن كـار اختصـاص    ايجاد تابلو پيام هاي سازنده : -11

داده هر هفته پيامهاي مختلفي در آن نوشته مي شـد و در آخـر هفتـه از دانـش آمـوزان مـي       

در رابطه با آن پيام بگويند همچنـين از دانـش آمـوزان مـي خواسـتم      خواستم كه نظر خود را 
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، تلويزيون يا سئوال خبرهاي علمي ، فرهنگي ، ورزشي را از طريق برنامه هاي علمي ، فرهنگي 

كردن از اطرافيان خود دنبال كنند و هر روز قبل از شروع درس مهمترين خبر روز قبل را اعالم 

با عالقه بـه چيزهـاي مهـم مـي پرداختنـد تـا از كـاروان        نش آموزان اين كار نه تنها دا ،باكنند

  مهم مي پرداختند .  هايخبرهاي جديد عقب نمانند بلكه دانش آموزان خود به پيگيري خبر

اجراي برنامه ها و تمريناتي جهت پرورش خالقيت دانش آموزان : هـدف عمـده تمرينـات     -12

ق در دانش آموزان بـود كـه هـر كـدام از ايـن      خالقيت ، پرورش مهارت هاي مختلف تفكر خال

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

مي بايد چيـزي را خلـق   اين تمرينات دانش آموزان را در موقعيتي قرار مي دادند كه در آن ها  

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

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

با توجه به برنامـه   ،او  راه پاسخ هاي متعددي را ايجاد كند كه اين تمرينات فعال كنند تا خود 

يق روش كه از طر .قابل استفاده بود داشتمدرسي خود و زمان و شرايط و امكاناتي كه در اختيار 

  هاي زير قابل اجرا بود : 

  در ساعت كالس هاي ويژه خالقيت  - 1

 اختصاص بخشي از زمان كالس به انجام تمرينات  - 2

 ادغام برخي از درس ها با تمرينات متناسب با آن درس  - 3

 انجام تمرينات در منزل  - 4

  اجراي راه حل جديد و نظارت بر آن  

  :جاد تغيير و بهبود شرايط به اجرا گذاشتم راه حل هاي انتخابي و پيشنهادي را به منظور اي
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برگزاري جلساتي با اولياء و همچنين كالسـهاي آمـوزش خـانواده در طـول سـال       -

  تحصيلي با عنوان خالقيت 

استفاده از تمرينات خالقيت در ساعات درسي به ويژه دروس بخوانيم و بنويسيم و  -

 رياضي 

ن روحيه اعتمـاد بـه نفـس و    باال بردبه كارگيري شيوه هاي مختلف تشويق جهت  -

 خودباوري در دانش آموزان

اختصاصي قسمتي از باغچه گوشه حياط بـراي هـر كـالس جهـت كاشـتن گـل و        -

 بوجود آوردن فضاي سبز 

 بر پايي نمايشگاهي از كارهاي خالق دانش آموزان  -

 برگزاري جلسات گردهمايي دوستانه توسط گروه هاي دانش آموزان در زنگ دايره  -

در كتابخانـه  چه بيشتر دانش آموزان به خوانـدن كتـاب و عضـو شـدن      تشويق هر -

 كالسي 

 دايرهانجام بازي هاي گروهي در ساعت زنگ   -

وقتي در پايان هفته اول ( اجراي آزمايشي ) شور و شعف و عالقه دانش آموزان را مشاهده كـردم و  

تا پايان سال تحصيلي ادامه  پيشرفت آنها را در يادگيري دروس سنجيدم ، مصمم شدم اين برنامه را

تعيين شده براي هفته ي دانش آموزان برنامه ريزي مي نمودم و دهم در نتيجه با يك برنامه ريزي 

  برنامه هايي را براي اين منظور آماده مي كردم كه در طول سال تحصيلي قابل اجرا بود . 

گي بوجود نيايد گاهي اوقات براي اين كه در امر تدريس ، تنوع ايجاد گردد و خست -

، به تقاضاي خود دانش آموزان از آن تمرينات براي يادگيري بيشتر و جذابيت كار 

  استفاده مي نمودم . 
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گاهي اوقات نيز از آن تمرينات به صورت طرحـي و بـه عنـوان تكليـف بـه دانـش        -

 آموزان داده تا خود به مرحله اجرا در بياورند . 

با حضور و نظارت بر  را  ور و حال ديگري پيدا كرد كه اين امربا انجام اين كارها كالس و مدرسه ش

انواده هـا نيـز اعـالم مـي     خ گروههاي دانش آموزي در ساعت زنگ خالقيت متوجه مي شدم و اكثر

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

اختيار دانش آموزان بوجود آورد كه باعـث شـد كـه در     ، اين طرح تغيير اساسي دربا گذشت زمان 

  بارور كردن استعدادهاي خالق دانش آموزان نقش اساسي داشته باشد . 

  :  2وري اطالعات شواهد آگرد

گر چه از رفتارها و اظهار نظرهاي دانش آموزان و همكاران پيدا بود كـه تغييـر و تحـولي در رفتـار     

براي اين كه دقيقاً مشخص شود كه روشهاي به كار رفته شده موثر دانش آموزان بوجود آمده است . 

يا نه تصميم گرفتم درباره آنچه انجام داده ام اطالعات عيني و موثق جمع آوري كنم . در بوده است 

يك جلسه مشترك با معلمان راه هايي را براي مطرح شدن از نتايج كار پيش بينـي كـرديم . از آن   

  جمله : 

  كاران و معلمان در مورد رفتار دانش آموزان و مقايسه رفتار آنها نسبت به قبل اظهار نظر هم - 1

 ش آموزان بعد از اجراي طرح خالقيت در مدرسه مقايسه پيشرفت تحصيلي دان - 2

 نظر خواهي كتبي و حضوري از والدين و اظهار نظر در مورد رفتار فرزندانشان در منزل و ...  - 3

 آموزان و سنجيدن وضعيت قبلي دانش آموزان  نظر خواهي كتبي و شفاهي از دانش - 4

  

 

  فرم نظر سنجي از همكاران و معلمان در مورد وضعيت رفتاري دانش آموزان
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  خوب       متوسط       ضعيف    رفتار دانش آموزان كالستان نسبت به قبل چگونه است -1

آيا برنامه هاي مورد نظر بر پيشرفت درسي دانش آموزان تاثير داشته  -2

  است ؟  

  خوب       متوسط       ضعيف

  خوب       متوسط       ضعيف  وضعيت كلي مدرسه را چگونه مي بينيد ؟   -3

برنامه ها و اقدامات انجام شده چه تاثيري بـر رفتـار دانـش آمـوزان      -4

  داشته است ؟

  خوب       متوسط       ضعيف

  انشان :فرم نظر سنجي از اولياء در مورد وضعيت رفتاري فرزند

  خوب       متوسط       ضعيف    رفتار فرزندتان نسبت به قبل چگونه است   -1

  خوب       متوسط       ضعيف  برنامه ها چه تاثيري بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان داشته است ؟ -2

% اوليـا از وضـعيت   80% معلمـان و   80شواهد جمع آوري شده در اين مرحله نشـان مـي داد كـه     

ري دانش آموزان رضايت داشتند و  اجراي اين طرح در امر پيشرفت دانش آموزان نقش بسزايي رفتا

  داشته است . 

  :  ارزشيابي  تاثير راه حل جديد و تعيين اعتبار آن

ن دبسـتان قـرار   يا و مديراجراي اين برنامه مورد توجه اولياء و دانش آموزان و همچنين آموزگاران 

و براي همـه دانـش    ها  واستار فراگيرشدن اين برنامه در سطح همه پايهگرفت به طوري كه آنان خ

  آموزان حتي در سالهاي آتي شدند . 

همچنين اين برنامه شادي و نشاط را براي دانش آموزان فراهم آورد بـه طـوري كـه مـدير مدرسـه      

  اشته است . تحصيلي دانش آموزان دمعتقد بود بسياري از اين فعاليت ها تاثير مثبتي بر پيشرفت 

والدين نيز انجام دادن ايـن فعاليـت هـا را باعـث خوشـرفتاري ، احسـاس مسـئوليت پـذيري  و ...          

  فرزندان خود مي دانستند . 
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همچنين پس از آموزش الزم اولياء در كالسهاي آموزش خانواده كه در زمينه خالقيت بود  ارزيابي 

  به كار مي گرفتند به شرح ذيل بود :  دران و مادران براي فرزندان خودروشهايي كه اين پ

  روش هايي كه پدران و مادران به كار بردند : 

   .من براي عقايد فرزند خود احترام قائل هستم و او را تشويق به بيان آنها مي كنم -

ا ديدن و حتي وقت خود من احساس مي كنم يك كودك بايد براي فكر كردن ، ي -

 شد . را به بطالت گذراندن فرصت داشته با

 .من اجازه مي  دهم فرزندم بسياري از تصميم ها را خودش بگيرد  -

 من فرزندم را تشويق مي كنم كنجكاو باشد و درباره چيزها كاوش و سئوال كند . 

اطمينان حاصل مي كنم كه فرزندم مي داند آنچه او آزمايش نموده يا انجـام مـي    -

 دهد مورد تاييد من است . 

  : عبارت بود از ن براي آموختن كاري به فرزندانشان انجام مي دادندآنچه اين پدران و مادرا

  كودك را تشويق مي كردند  -

 عكس العمل آنها نسبت به كودك ، رفتاري براي باال بردن روحيه ي او بود  -

 به نظر مي رسد از آن موقعيت لذت مي بردند  -

 از بودن با كودك خود خوشحال بودند  -

 حامي و مشوق كودك بودند  -

 دك را تحسين مي كردند كو -

 قادر به برقراري روابط خوب كاري با كودك بودند  -

 كودك را تشويق مي كردند تا خود تصميم بگيرد و مستقل عمل كند  -
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گرچه به كار گيري اين برنامه نشان دهنده اين بود كه اين برنامه نقش اساسي در پرورش خالقيـت  

ايده هاي مطرح شده در(تجزيه و تحليـل   مه،براساسدانش آموزان داشته است.ولي ارزيابي كلي برنا

  ) به شرح ذيل است:13اطالعات ص

) 2روس در راس كار مي باشـد. در (اجـراي ايـده   ) به مرحله اجرا در نيامد چرا كه تدريس د1(ايده 

 % با موفقيت انجام شد و توانستم،روشهاي پرورش خالقيت را در قالـب مطالـب درسـي اسـتفاده    80

رسـيد و در ايـن زمينـه اطـالع رسـاني الزم بـه        % با موفقيت كامل به انجـام 90) نيز 4و3كنم.(ايده

  )نيز به دليل مشكالت به مرحله اجرا در نيامد.6و5خانواده ها انجام شد.(ايده

  همچنين در اجراي اين برنامه با مشكالتي مواجه بودم كه:

  .اجراي همه برنامه ها و بازي ها در كالس درس امكان پذير نبود .1

برخي از خانواده ها با انجام چنين تمريناتي در منزل موافق نبودند و آن را مـانع پيشـرفت    .2

 درس فرزندان خود مي دانستند.

تدارك خيلي از وسايل و طراحي خيلي از تمرينات(پازل ،تصوير و...) براي معلم وقـت گيـر    .3

 بود.

بـراي بعضـي از آنهـا قابـل      برخي ازاوليا نظر مساعدي براي انجام كارهاي خالقانه نداشتند. .4

 درك نبود كه انجام چنين تمريناتي باعث پرورش استعدادهاي دروني آنها مي شود.

به دليل نداشتن ساعتي ويژه خالقيت در برنامه كالسي،مجبور بودم گاهي از سـاعات درس   .5

 هنر و يا ورزش دانش آموزان استفاده كنم. 

مين سخت باشد و يا وقت الزم بـراي انجـام آن را   شايد انجام چنين برنامه هايي براي ساير معل

نداشته باشند ولي با به كار گيري تلفيقي از شيوه هاي متنوع،در تمام دروس مي توان اين كـار  

  را انجام داد و مشكل را برطرف نمود.
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  ج مطلوب دست يافتم:به هر حال در اجراي اين برنامه ها و ايده ها به نتاي

  ها و جلسات آموزش خانوادهاطالع رساني خانواده  .1

 داشتن برنامه هاي متنوع و گوناگون در تدريس .2

بارور كردن استعدادهاي دروني دانش آموزان با شركت در فعاليـت هـاي گروهـي و انجـام      .3

 كارهاي خالقانه

 پيشرفت درسي دانش آموزان در دروس مختلف .4

م مي توانند در پرورش خالقيـت  به كارگيري اين روش ها نشان دهنده اين امر بود كه والدين و معل

را در اختيار دانش آموزان قـرار   دانش آموزان نقش داشته باشند ،ولي بايد فرصت ها و  شرايط الزم

  داد.

  نتايج : 

  . سطح آگاهي والدين در زمينه يكي از موهبت هاي الهي ( خالقيت ) افزايش يافت  -1

  . و درك كردند دانش آموزان فعاليت هاي عملي را بهتر پسنديده  -2

  شكوفا و تقويت گرديد.احساس مسئوليت و خودباوري در آنها اعتماد به نفس و   -3

والدين با چگونگي انجام اين فعاليت ها و اهداف آنها آشنا شـده و بهتـرين راهنمـا و     -4

  . كمك براي فرزندان خود گرديدند 

  عدم تاكيد اولياء بر نمره دانش آموزان  -5
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  نتيجه گيري : 

ايجاد خواهد شد  اگر به فعاليت هاي خالقانه بيشتر توجه شود تحولي در كارها و كالس هاي درس 

.  كنـد ل نموده و دريچـه اي بـه سـوي ناشـناخته هـا بـاز       سهيكه مي تواند آموزش و يادگيري را ت

و روشهاي مختلف تدريس بيشتر آشـنا شـوند و شـيوه هـاي سـنتي را كنـار       همكاران بايد با اصول 

رند . حال كه شعار دانش آموز محوري را اساس كار خود قرار داده ايم بايد ذهن و عمل دانـش  بگذا

به كار گرفته و آن ها را تقويت نماييم زيرا محـيط هـا و فضـاهاي بـي روح و كسـل       آموزان را تواماً

كننده و يكنواخت كالس ، مانع رشد و خالقيت كودكان مي شود . معلمان مي توانند بـدون صـرف   

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

كـه   ،كودكان زماني از مواد آموزشي به شكل بديع و خالقانه اسـتفاده مـي كننـد    تاثير داشته باشد.

د . بـراي  رتيب دادن به آنها نقش فعـال داشـته باشـن   تخود در انتخاب ، سازماندهي ، تهيه و نظم و 

كاري بـس   ،دست زدن به كار خالقانه بدون برخود داري از يك منبع الهام ملموس و عينيكودكان 

انديشه ورزي دانش آموزان است اين امـر   وظيفه ي مدرسه پرورش تفكر منطقي وپس دشوار است 

 مكن نمي شود مگر در سايه آموزش درست و دقيق و اثر بخش و ايجاد بـاور و گـرايش بـه سـوي    م

  عمل و تفكر كه البته بايد در جريان تدريس و يادگيري صورت گيرد . 
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