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هاي خالقيت  هاي تدريس مبتني بر تکنيک بررسي تأثير شيوه

  آموزان در آموزش و يادگيري دانش

  

٭عباس چراغ چشم
  

  

  چکيده

در اين مقاله خالقيت . هدد  هاي تدريس خالقيت آفرين را مورد بررسي قرار مي          اين مقاله شيوه  

همچنين ضرورت پرورش خالقيت در دانش آمـوزان،    . و يادگيري تعريف و تشريح شده است      

شـده و     آموز خالق بيان    هاي دانش   عوامل آموزشگاهي مؤثردرخالقيت، موانع خالقيت وويژگي     

  .شوند موردبررسي قرارگرفته است پرورش خالقيت مي كه موجب  هاي تدريسي درپايان روش

 مناسب براي تقويت و گـسترش روحيـة   بستريدهد كه پژوهش،  هاي اين مقاله نشان مي      يافته

کننـدة يـادگيري       معلم به عنوان ايجادکننـدة شـرايط و تـسهيل          .ابتکار، نوآوري وخالقيت است   

آمـوزان بـه حفـظ و      دانـش اجبارپذيري، عدم  تواند از طريق نوگرايي، انعطاف  آموزان مي   دانش

سـازي بـراي    هاي قالبي آموزش، زمينه     شوخ طبعي، پرهيز از راهبردها و روش       انباشت ذهني، 

ابراز وجود شاگردان و افزايش اعتماد به نفس در آنان، تحريـک حـس کنجکـاوي فراگيـران و      

باالخره توأم ساختن آموزش با پژوهش به آموزش خالق و پـرورش خالقيـت در کودکـان و           

  . نوجوانان بپردازد

  

   هاي کليدي واژه

خالّقيت، آموزش و يادگيري، عوامل مؤثر بر خالّقيـت، راهکارهـاي پـرورش خالّقيـت، تکنيـک         

  .خالقيت
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  مقدمه

بخش که در بين تمامي موجودات خـود،          يکي از اهداف خلقت بشر توسط خالق هستي       
هاي اصلي انسان کـه او را نـسبت    يادکرده، انسان است و از ويژگي   » احسن تقويم «او را   

مندي از قوة عقل و تفکر خـالق اسـت؛ زيـرا يکـي از                 اليق برتري داده، بهره   به ديگر خ  
 .هاي اصلي انسان قدرت آفرينندگي و خالقيت اوست مشخّصه

هـاي بـسيار متغيـر و خالّقـي کـه دارد تحـت عنـوان         از دنياي امروز به دليل ويژگي 
هاي خالقيت،  هشود، دراين دوران فرآيندها، پديد نام برده مي 1»عصرخالقيت و نوآوري«

اي از جامعـة انـساني را تحـت تـأثيرات      هاي بسيارگـسترده  عرصه 2نوآوري وکارآفريني
هـاي    عميق خود قرار داده است؛ از اين رو، عامل اساسي پايـداري، پويـايي و موفقيـت                

  .نهادهاي مختلف، حرکت با محوريت خالقيت و نوآوري است
ن در اياالت متحده آمريکا موضـوع       م که مفهوم آ   ۱۹۵۰واژة خالقيت در واقع از سال     

تعميم و  «اين کوشش شايان توجه که هدف آن        . تحقيقات مهمي قرارگرفت، معمول شد    
تعميق مفهوم ابتدايي و رايج خالقيت بود، به اين واژه منزلتي خاص بخشيد اما در عـين           

ابـل  ها موجب شد که واژة مهم و ق         حال توسعة سريع وگستردة کاربرد آن در همة زمينه        
خالقيت با عوامل ژنتيک و موروثي ارتباط       . طرح در تمامي محافل علمي به حساب آيد       

توان منکر نقش والدين، معلم و محيط آموزشـي در فـراهم آوردن شـرايط                 دارد، اما نمي  
  .آموزان شد بالقوه براي بروز خالقيت در يادگيري دانش

ش اسـت و ايـن معلمـان        مهمترين عامل در امر يادگيري خالق، نقش معلم درآمـور         
سازند و لـذا کيفيـت کـار معلـم در رأس امـور       هاي يادگيري خوبي مي هستند که محيط  

که تـدريس مـؤثر همـواره بـه مثابـة       طوري مربوط به آموزش و يادگيري خالق است؛ به  
توانـد بـه مثابـة     عنصر حيـاتي امـور يـادگيري اسـت و معلـم درکـالس درس نيـز مـي                

 او مدير فنِ يادگيري است و يادگيري زماني مؤثر است کـه             مديرکالس خود باشد، زيرا   
مند باشد تا بتوانـد   يکي از عوامل اصلي آن، که معلم است کارآزموده و با انگيزه و عالقه     

هاي خود، امر يادگيري      در ساية تالش براي آموزش بنيادي به انساني ناآزموده با تکنيک          
                                                      
1. The age of  Innovation 
2. Entere  Preneurship 
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کـه   1م ميالدي و در عصر انفجار اطالعاتخالّق را تسهيل بخشد، درنتيجه در هزارة سو
هاي حاکم بـر حيـات بـشري و از            ترين جريان   تغيير و تحول مستمر و پرشتاب از عمده       

هـاي بـارز آن اسـت، فرآينـد خالقيـت، بـسترساز تغييـر و تحـول و                     مهمترين مشخصه 
  .دگرگوني عميق است

  
  تاريخچه آموزش و يادگيري مبتني بر خالقيت

کنيم بـا نـام خـالق انـسان، عجـين             قيت و تاريخچة آن صحبت مي     وقتي از آموزش خال   
گردد، او که انسان را خالّق خلق نمود و در گوهر وجـودش کنجکـاوي را نهـاد، تـا         مي

هاي گوناگون او را تحريک نمـوده و بـه پرسـش يـا کـشف آن ترغيـب شـود، و               پديده
» ارك اللَّه أَحـسن الْخـالقني     فَتب«: گونه که خداوند نو آفريد و بر خويش آفرين گفت           همان

هـا بـه خويـشتن        ؛ او نيز نو بيافريند و با دست يافتن به چرايي پديـده            )۱۴مؤمنون، آية   (
  .خويش و پروردگارش نزديکتر گردد

هـاي نـوين يـادگيري اسـت کـه            آموزش و يادگيري مبتني بر خالقيت يکي از شيوه        
اي کـه در آن گـردش         عه باال ببرد و جامعه    توانسته است سطح دانايي و دانش را در جام        

محـور   هاي علمي باشـد، جامعـة دانـش         آوردها، اطالعات و شاخص     امور مبتني بر دست   
تقريباً بيش از نيم قـرن قبـل        . است که نمود آن در خيلي از جوامع امروزي آشکار است          

تار افراد  براي رف3آموزش و يادگيري مبتني بر خالقيت توسط واالس 2از کاترين پاتريک
پـس از آن  . خالق طرح شده بود، واالس اين شـيوه را مـورد آزمـايش تجربـي قـرارداد       

در تحقيقات خـود سـعي در کـشف     5لمان. انجام شد 4کاري شبيه به اين، توسط راسمن
ها در ايـاالت متحـده        اين فعاليت . هاي کيفي و کمي رفتار خالق داشت        ارتباط بين جنبه  

سـپس  . مختلفي براي تحقيق پيرامون اين مقوله به وجود آيد      آمريکا موجب شد تا مراکز      
 تحقيقات خود را در بررسي محـيط و خالقيـت متمرکـز نمـود و کـالوين                6پاول تارنس 

  .  در اين زمينه به فعاليت پرداخت7تيلر

                                                      
1. Knwledge  explosion 
2. Katrin  Patrik 
3. Wallas 
4. Rasman 
5. Lahman 
6. E.Powl  Tarrance 
7. Calvin  Tayhr. 
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انـدرکار     بزرگترين و معروفتـرين مرکـز دسـت        ۵۰ سال قبل از اوايل دهة       ۴۰بيش از 
  توسط محققي بنام الکس اسـبورن ١»بنياد تفکر خالق« نام تحقيق و آموزش خالقيت به

 دورة  ۱۰۰۰ بـيش از     ۵۰در بوفالو ايالت نيويورک تأسيس شد، اين بنياد تـا پايـان دهـه             2
هـا    دکتر اسبورن به واسطة فعاليت    . آموزشي خالقيت را در کشور آمريکا اجرا نموده بود        
در . را گرفـت  » علـم خالقيـت   پدر  «و خدمات چشمگيرش در اين زمينه، در آينده لقب          

کـشور ژاپـن نيـز از       . گيرد  صورت مي » مدرسه نوآوران «روسيه آموزش خالقيت توسط     
اين قافله عقب نمانده و توسط مرکز آموزش خالقيت، کار پرورش استعداد خالقيـت را      

  .آغاز نموده است
 جهت تشويق جوانان به تفکر غيرعادي و کسب شجاعت و جسارت            ،گذشته از اين  

» المپيـک نـوآوران   «اي بـه نـام        هاي نو و غيرمعمول هر ساله مسابقه        مطرح کردن ايده  در  
شود و برندة آن شخصي است که وسيله ساخته شده توسط او در عـين حـال             برگزار مي 

در سرتاسـر جهـان امـروز آمـوزش تفکـر           . تر نيز باشد    که مفيد است، از ديگران عجيب     
درحقيقت اشتياق هـر    .  براي کودکان شده است     بخشي الزامي در برنامة آموزش      خالقانه

، ۱۳۷۸رايز برگ، ترجمه والفـي،      (شود    فردي به موضوع و آموزش خالقيت مشاهده مي       
 به طـوري    ؛، اما در نظام آموزش کشور ما از لحاظ خالقيت نقصان وجود دارد            )۱۱۵ص

 در اختيـار  شود و عمدتاً ابزارهاي بيان   که هر چيز به صورت کلمات يا معادالت بيان مي         
گيرند نه تفکر خالق ولذا يادگيري و ياد دادن خالقيـت موضـوعي          آموزان قرار مي    دانش

هـاي    کنـد و همچـون اغلـب مقولـه          است که متأسفانه توجه کسي را به خود جلب نمي         
  .شده است تعليم و تربيت نوين خالقيت نيز موضوعي فراموش

  
  مفهوم خالقيت

شناسـان    شناسـان بـه خـصوص روان        فراوان روان خالقيت مفهومي است که مورد توجه       
اند که اساس قدرت انسان ناشي       کمال قرار دارد و امروزه، همه محققان در اين نظر متفق          

اوست؛ و اهميت خالقيت و نقش زيربنايي آن در کليه مسائل زنـدگي بـر               » خالقيت«از  

                                                      
1. Creative  Behavior  Foundation  
2. Alex F. Asborn 
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قيت کشفي  نظران قائل به اين تعريف هستند که خال         برخي صاحب . همگان آشکار است  
ناگهاني است که اين تعريف به مقولة کشف و شهود نزديکتر است و برخي ديگـر نيـز                   
قائل به اين تعريف هستند که خالقيت فرآيندي مـدام و مـستمر اسـت؛ در عـين حـال،             

قـراري،    باشد، اين مداومت در وجـود فـرد نـوعي بـي             نيازمند زمينه و بستر اوليه نيز مي      
. رساند  اي به ظهور مي     جا که از خود چيزهاي تازه       ند تا  بدان   ک  تالش و کنکاش ايجاد مي    
آورد کـه در آن   هاي تازه است، او محيطـي را بـه وجـود مـي        فرد خالق، پذيراي انديشه   

  .آفريند ها را مي تجربه
توان بـا اشـاره بـه تعـدادي توانـايي         آفرينندگي را مي  : نويسد  اکبر سيف مي    دکتر علي 

توانايي عبور  «: شود توصيف کرد؛ بنابراين خالقيت      ارخالق مي ذهني که منجر به توليد آث     
سـيف،  ( 1»هاست اي عادي دارد ـ براي رسيدن به مرز ندانسته  ها ـ محدوده  از مرز دانسته

و به طورکلي خالقيت مفهومي چند بعدي و کيفيتي اسـت کـه در همـة                 )٨٤، ص ١٣٧٩
  .ها وجود دارد و تفاوت تنها در ميزان آن است انسان

  

  رورت خالقيتض

براي پيشرفت و حرکت رو به آينده برتر و حل انبـوه مـسائل و مـشکالت موجـود بـه                     
خصوص در هـزارة سـوم مـيالدي و در عـصر طاليـي کـه معـروف بـه عـصر انفجـار                 

هاي حاکم بـر      ترين شاخصه    است و تغيير و تحول مستمر و پرشتاب از اصلي          ٢اطالعات
 به حرکت در جادة خالقيت، نوآوري و ابتکـار  حيات بشري است، جامعة انساني ناگزير  

است؛ و لذا براي دستيابي به اين مهم بايد بر تأثيرپذيرترين گروه جامعه يعني کودکان و                
گزاري نمايد، زيرا آغاز انگيزة کنجکاوي و خالقيت در کودکان نـسبت              نوجوانان سرمايه 

نـان از نظـر منـابع       تـر بـوده و هـر انـدازه محـيط زيـست آ               هاي سني قوي    به همه گروه  
تر باشد، اين انگيزه از طريـق سـازوکارهاي جديـد از قبيـل پرسـشگري،                  اطالعاتي غني 

برانگيختن کنجکاوي و چون و چرا کردن و پژوهشگري از قوه به فعل درآمده، موجـب        
  .شود رشد خالقيت مي

                                                      
 .اند نندگی را به کار بردهيت، آفريف به جای اصطالح خالقيدکتر علی اکبر س. 1

2. Knowledge  explosion 

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


  ۱۳۸۶پاييز و زمستان /  ۵ش / سومسال  / تربيت اسالمي             ۱۲

ولذا کنجکاوي، در واقع عشق به کشف و دانستن و نوآوري است، عشق بـه کـسب                
هاست که منشأ و ريشه رفتارهاي خالقانه و          ت تازه و عشق به رسيدن به موقعيت       اطالعا

هـاي جوشـان ايـن کنجکـاوي را      نوآورانه است؛ درنتيجه آموزش و پرورش بايد چشمه    
هاي   هاي آموزشي را بر پاية باورهاي خالّق بنا کند تا طرح ديدگاه             سيالن بخشد و روش   

بر اين اساس اگر مـدارس مـا   . سازد مهم را ميسر    تازه و بديع دربارة مسائل مختلف اين        
آمـوزان    به نظرات متفاوت و احياناً غيرعادي ارج نهند و معلمان، مربيان و اوليـاء دانـش               

تنها اجازه دهند تا کودکان مطابق ذوق و سليقة خودشان اشياء و امور را کشف کننـد،                   نه
هـاي توسـعه و    ن صـورت زمينـه  بلکه آنها را مورد تشويق و ترغيب نيز قرار دهند؛ در آ           

  .شکوفايي استعدادها فراهم خواهد شد
هـاي    ضرورت بعدي در اين امر پرورش تخيل درکودکان است، ماننـد بيـان داسـتان              

طـورکلي   بـه «تخيلي، نقاشي کردن و ساختن اشياء مختلف از طريق ترکيب اجـزاء آنهـا؛    
زمينه ايدة فرد و تفکـر خـالق        هاي کوتاه     نويسي و نگارش داستان     هاي آزاد، مقاله    نقاشي

و نيـز فـراهم     ) ۴۱۷، ص ۱۳۶۷عتمداری،  يشـر (» کنـد   آموزان را بهتر فراهم مـي       در دانش 
کردن شرايط اجتماعي و شرايط جديد درآموزش و پرورش تحت عنوان تعليم و تربيت              

  .خالق، امري ضروري و جدي است
  

  مفهوم يادگيري

پذيرد، نتـايج حاصـل از يـادگيري از      مييادگيري عملي است که در درون هر فرد انجام        
به عقيدة بـسياري    . آيد، قابل سنجش است     وجود مي   طريق تغييرات رفتاري که در فرد به      

آموز بايد به تنهايي به فعاليت يـادگيري بپـردازد و تکـاليف و                شناسان، هر دانش    از روان 
  .آموز بايد جداگانه تعيين شود ميزان يادگيري هر دانش

تواند اثربخش و مفيـد        آموزش و يادگيري با نيازهاي آتي اجتماعي مي        سازگار کردن 
معنا که مدارس بايد بتوانند همواره در زمينة يادگيري مـستمر فعاليـت کننـد؛      باشد، بدين 

ترغيب و حمايت از اين فرآيند مستلزم فرآينـدهاي مناسـب يـادگيري اسـت کـه در آن         
  .د سهيم شوندفراگيران بايد در تنظيم فرآيند يادگيري خو
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شوند که فراگيرنده نياز به اطالعات کـافي در   بنابراين يادگيري به فرآيندي اطالق مي     
مواردي مانند موضوع مواد درسي و محتوا داشته باشد و براي نيل به اين منظور معلم با                  

  .کند هاي يادگيري و ساختارهاي فني از او حمايت مي سازماندهي فعاليت
  

  يادگيري خالق را در افراد قوت بخشيم؟چگونه امر آموزش و 

توانند انجام دهند تا ايجاد يـادگيري         کارهاي بسياري وجود دارد که والدين و مربيان مي        
آمـوز و     توانيم با حفظ روابط مطلوب والدين و دانـش          آموزان قوت گيرد، ما مي      در دانش 

دارد، تالش آموزش    ميتنظرما مدرسه اه   آموزمان آگاه شود که به      اينکه اجازه دهيم دانش   
 ١سازي شناختگي   همچنين با آموزش عادات مطلوبِ مطالعه و فراهم       . او را افزايش دهيم   

تواند اهميت داشته باشـد،       همکاري با معلم نيز مي    . هايش او را ياري دهيم      براي موفقيت 
 زيرا آموزش و يادگيري خالّق دو فرآيند اساسي در آموزشگاه است که معموالً تمام کار              

آمـوزان را   يـادگيري در دانـش  . گيرد آموزشگاه بر مبناي تحقق آنها مورد ارزيابي قرار مي  
يادگيري قبل از آنکه يـک پديـدة فـردي باشـد،            . اند  معادل تغيير رفتار آنها تعريف کرده     

تـا  . پـذير نيـست      اجتماعي است که بدون وجود روابط بين اعضاي جامعه امکـان           ةپديد
کننده وجود نداشته باشد يادگيري       ي مانند بازخورد و تقويت    معلم، محيط خاص و عوامل    
گيرد؛ بنابراين اولين چيزي که معلمان بايد به خـاطر بـسپارند              خالق به خوبي انجام نمي    

ترين کار آموزشگاه است واين امر بدون برقـراري           که يادگيري به عنوان اساسي     اين است 
  .پذير نخواهد بود  و محيط امکانروابط کنش و واکنش، و تعامل بين معلم و شاگرد

  
  سير مراحل خالقيت در افراد

هـا چگونـه از خـود         انـسان «: نظران علم خالقيت، در پاسخ بـه ايـن سـؤال کـه              صاحب
متأسـفانه تـاکنون تـصوير جـامعي از فراينـد خالقيـت ارائـه               » دهنـد؟   خالقيتي بروز مي  

 به شکل مجزا و بـه هـم پيوسـته    اند، اما اکثر آنها دربارة اينکه مراحل سير خالقيت          نداده
  .هستند، اتفاق دارند

                                                      
1. Recognition  
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 ديدگاه كسب 

نسبت   موافق ونگرش

 هاي نوين به ايده

فعاليت ضمير 

ناخودآگاه بر روي مسأله 

مدت زمان يادگيري را (

)خواب، بر روي مسئله گويند
Sleeping on the 

Problem  

 
درخشش 

  ناگهاني يك فكر

  حساسيت 

  دادننشان 

  به مسأله

 

آمادگي براي 

خالقيت از طريق 

 كسب مواد خام الزم

 
به كارگيري 

  سالمت فكر

 

چرخه مراحل 

 خالقيت در افراد

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  هاي يادگيري مبتني بر خالقيت کالسي راه

و  ريزي آموزش   تواند زيرساختار تحول توسعه برنامه      آموزش، رشد وتوسعه خالقيت مي    
 است  گذاري درتعليم وتربيت    کشور، سرمايه  پرورش باشد، زيرا راه رشد، توسعه وتعالي      

پايه واساس توسـعه انـساني   يافته، توسعه انساني است و وحرف اول درکشورهاي توسعه   
  .نماييم که دراين رابطه توصيه به اصول زيررا مي  استيادگيري مبتني برخالقيت کالسي

  جاي نگرش تقليدي؛ آموزان نگرش تحقيقي داشتن به نسبت به دانش. ۱
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  آموزان؛  در دانشفراهم کردن منابع براي ايجاد مفاهيم. ۲
  هاي فعال و آرام تقسيم کردن؛ اوقات را به فعاليت. ۳
  آموزان؛ هاي بازديد علمي براي دانش توسعه برنامه. ۴
  ايجاد زنگ خالقيت و نوآوري درمدارس؛. ۵
  تهيه امکانات و تجهيزات آزمايشگاهي مناسب در مدارس؛. ۶
  سال؛ ةآموزپژوهنده برگزيد شعنوان دان تحت آموزان پژوهشگر وخالق دانش معرفي. ۷
  معلمان؛ توسط آموزان هاي بکر، ناب وخودانگيختة دانش ها وپيشرفت انديشه تشويق. ۸
جـاي    بـه ) فراگيرمحـوري (آمـوز محـوري       توجه ويژه به توسـعه فرهنـگ دانـش        . ۹
ياري دهنده و هدايتگر      محوري در مدارس و دانستن اينکه معلم، راهنماست و نقش           معلم

  کند؛ را ايفا مي
هاي خـالق   طرح سؤاالت هنرمندانه در کالس توسط معلم، راهي به سوي پاسخ        . ۱۰

  شود؛ گشوده مي
  آموزان پژوهنده در مدارس؛ هاي علمي دانش تشکيل انجمن. ۱۱
  آموزان؛ تشريح فرايند خالقيت و دادن اطالعات الزم به دانش. ۱۲
   درس؛فراهم کردن زمينه تفکر تخيلي توسط معلمان در کالس. ۱۳
  آموزان؛ هاي آزمايشگاهي براي دانش الزام معلمان بر فعاليت. ۱۴
  تر کردن؛ هاي محيطي حساس آموزان را به محرک دانش. ۱۵
 آموزان خالّق، فکورانه و منطقي برخورد کردن؛ با دانش. ۱۶

آموزان و حداکثر فرصـت را بـراي اکتـشاف دادن و     تکاليف ناتمام دادن به دانش  . 17
  ت و ابتکار را فراهم آوردن؛زمينه فردي

آموزان بيش از حد توانشان انتظار نداشته باشيم بلکه باتوجـه بـه               نسبت به دانش  . ۱۸
  هاي فردي از آنها انتظار داشته باشيم؛ تفاوت
بخـش    پايان خالقيـت و الهـام       آموزان را به خداوند به عنوان منبع بي         توجه دانش . ۱۹

  ي در حل مسائل دشوار رهنمون سازيم؛جلب کنيم وآنان را به استعانت از و
  فراهم کردن زمينة پذيرش افکار مختلف و تشويق براي اظهار؛. ۲۰
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هاي غيرمعمول براي مسائل را بايد با احترام تلقي کرد و بايد              حل  ها و راه    انديشه. ۲۱
  .فرصت داد تا به طور مستقل ياد بگيرند، آزادانه فکر کنند و به اکتشاف بپردازند

آموزان تفکر نمايند و بـدون نگرانـي    اي فراهم کند که همة دانش    لم بايد زمينه  مع. ۲۲
  .تفکرات خويش را اظهار نمايند

  آموزان؛ ايجاد زمينة قدرت تحمل عقايد مخالف در دانش. ۲۳
  آموزان؛ پرورش انتقاد سازنده در دانش. ۲۴
 ايـن راسـتا     آوردهاي خالق يادگيرندگان را مورد تشويق قرار دهنـد و در            دست. ۲۵
  :پنج راه تذکر داده است) ۱۹۶۵ـ۱۹۶۰(تورنس 
  .هاي غيرمتعارف يادگيرندگان با احترام برخورد کنيد نسبت به سؤال) الف
  .هاي غيرمعمول يادگيرندگان با احترام برخورد کنيد حل ها و راه نسبت به انديشه) ب
  .هاي آنها با ارزش است به کودکان نشان دهيد که انديشه) پ
 خـود   عالقـه  هاي مـورد  يادگيري  آن به يادگيرندگان بدهيد تا در   هايي به   رصتف) ت
  .بپردازند
به کودکان فرصت دهيد تا بدون ترس از عواقب ارزشيابي شـما از کارشـان بـه                 ) ث

  .يادگيري تفکر و اکتشاف بپردازند
  

  هاي خالقيت تکنيک

جبـاري، تحـرک مغـزي،    هـاي ارتبـاط ا   هاي خالقيت در عمل انجام فن  منظور از تکنيک  
 گروه اسمي، تفکر موازي شامل ايجاد يک انديشه واسـطة   ۶ـ۳ـ۵گردش تخيلي، تکنيک    

  .باشد سازي در روش تدريس مي غيرممکن، پيوند تصادفي، معکوس
  

  تحرک مغزي يا يورش فکري

هـا بـه صـورت تکنيـک          ساختن انديـشه    هاي متداول در خالقيت و فعال       يکي از تکنيک  
اي بـه يـک گـروه کوچـک ارائـه شـده و از آنـان          در اين فن مسأله   تحرک مغزي است،  

شود به سرعت نـسبت بـه آن واکـنش نـشان داده و بـراي آن پاسـخ بيابنـد                       خواسته مي 
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در عمل درس اول مـدني کـالس چهـارم ابتـدايي بـا موضـوع            ). ۶۴، ص ۱۳۷۸الواني،  (
هـاي   پاسـخ کننـد و پرسـش و      آموزان نظرات خويش را بيـان مـي         جامعه چيست؟ دانش  

آمـوزان   توسـط دانـش  ... هاي کوچک و بـزرگ و    مناسب در مورد تعريف، انواع و نمونه      
  .شود داده مي
  

  ارتباط اجباري

ها و ظـاهر سـاختن توانـايي آفريننـدگي      هاي آشکار ساختن خالقيت     يکي ديگر از شيوه   
 مـستفاد   طور که از نام آن      در اين شيوه همان   . موجود در افراد شيوة ارتباط اجباري است      

). ۸۶، ص ۱۳۷۸الواني،  (ها ارتباطي اجباري ايجاد کرد        شود بايد بين دوگروه از پديده       مي
خط و خـط      خط، پاره   نيم(در عمل و انجام درس انواع خطوط در رياضي و تعاريف آن             

کنـيم بـا زنـدگي از تولـد تـا             خط را تشديد مي     را با درس ديني و به ترتيب نيم       ) راست
کنيم با زنـدگي و حيـات در          خط را نيز مقايسه مي      دار است و پاره     جهان آخرت که ادامه   

کنـيم بـا قبـل از     اين دنيا که محدود و تمام شدني است و خط راست را نيز مقايسه مـي              
ريزي شده و وجود داشته و بعد از مـرگ نيـز          تولد و سرنوشت انسان که توسط خدا پي       

  .يابد ادامه مي
  

  گردش تخيلي

هاي ايجاد خالقيت اعضاي گـروه را         اسي به نام گوردون در گروه     شن   روان ۱۹۶۱در سال   
نمـود    اي به گردش تخيلي ترغيب مي       از طريق به کارگيري يک جريان تمثيلي و استعاره        

هايي را کـه چنـدان    آنان پديده. کرد ها و نظرات بديعي را کشف مي       و در اين حالت ايده    
هـاي جديـدي دسـت         و بـه ايـده     کردنـد   تجانسي، با هم نداشتند تلفيـق و ترکيـب مـي          

گروه براي  . اند  ها نيز ناميده    يافتند؛ از اين رو، روش گوردون را شيوة تلفيق نامتجانس           مي
هـايي کـار تخيـل را         هـا و تمثيـل      يابي به تفکر و تخيل ترغيب شده يا طرح استعاره           ايده
نجيـر  ز«کـوه کـه بـه         در عمل درس جغرافي کالس چهارم تعريف رشته       . کند  تر مي   ساده
هايش به هم پيوسـته       طور که زنجيرحلقه    نماييم؛ همان   توصيف و تمثيل مي   » هم پيوسته   به

کـوه   ها نيز با هم پيوند داشته و زنجير مانند در پي هـم هـستند و مثـال رشـته      است، کوه 
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دهـيم و از ايـن راه         هاي آن را توضيح مـي       کوه هزار مسجد و قله      البرز و زاگرس و رشته    
  .هايي هستند که مثل زنجير به هم متصلند کوه» رشته کوه«مايي، که ن سازي مي مفهوم
  

  تکنيک گروه اسمي

در اين روش برخالف شيوة تحرک مغزي افراد جـداي از هـم ولـي در کنـار هـم کـار                      
در جلـسة گـروه اسـمي، اعـضاء جلـسه نظـرات خـود را در صـفحات کاغـذ                  . کنند  مي

راح ايـده و تفکـر نوشـته شـده          يادداشت کرده و بدون آنکه مشخص شود چه کسي طـ          
هـاي   يکـي از روش . گـردد  ها بين اعضا مبادله شده و تکميل و تعديل مـي            باشد، ايده   مي

باشد و علت نامگذاري آن با يک نـام بـدين صـورت      آن مي۶ـ۳ ـ ۵گروه اسمي تکنيک 
 نفر به عنوان اعضاي جلسه هر کدام سه ايده يا نظر جديد دربـارة        ۶است که در اين فن      

ها بين افراد جلسه مبادله شده بـه     اين کارت . نويسند   کارت مي  ۳له موردنظر بر روي     مسأ
کند و در ذيل آن ايـده و نظـر     بار سه ايده افراد ديگر را مالحظه مي     ۵طوري که هر فرد     
هـاي جديـدتر      هاي اظهـار شـده موجـب بـرانگيختن ايـده            ايده. نمايد  خود را اضافه مي   

  .آورد اي از افکار به وجود مي زنجيرهوسيله اعضاء جلسه شده و  به
آمـوزان    از دانـش ،از کتاب ديني کالس چهارم» نجاسات و چيزهاي نجس«در درس  

خواهيم نظرات خويش را در مورد مبحث نجاسات در کاغذ يادداشت نموده و بدون                مي
آمـوزان   نوشتن نام، اين کاغذ مبادله و تعويض گرديده و نظرات تکميلي و حذفي دانـش    

  .گردد وسيله نوشته تکميل و متناسب مي گردد و بدين گر در آن عنوان ميدي
  

  تفکر موازي

چنـدي ابـداع      هاي  نوين، تکنيک   هاي  عرصه  ورود به  هاي پيشين و    براي شکستن ذهنيت  
» ادوارد دوبونـو «شـيوه    واضع ايـن . است  موازي ترين آنها تفکر    که متداول   است  گرديده

، کند که با افزايش اطالعـات فـرد         نند حفرگودالي توصيف مي   روش معمول تفکر را هما    
نقـاط جديـد معطـوف     که تفکرموازي نگاه فردرا به حاليشود؛ در  ترمي  همان گودال عميق  

شود بلکـه   هاي قبلي افزوده نمي هاي جديد صرفاً به انديشه      سازد و اطالعات و تجربه      مي
  ).۴۸، ص۱۳۷۸الواني، (کند  اد ميآنها را تغيير داده و الگو و ساختار جديدي را ايج
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   ايجاد يک انديشه واسطة غيرممکن) الف
بـا تعـديل آن بـه        ايجاد يک انديشه واسطه غيرممکن فـرد انديـشه را طيـران داده و              در

» مـا ايـران    سرزمين«دردرس تاريخ پايه چهارم مبحث      . يابد  عملي دست مي   انديشه نو و  
  .نمايند مي ها وکوروش ايفاي نقش ها، آشوري پارسها،  ها، پارت ماده جاي آموزان به دانش
  
  پيوند تصادفي) ب
شود تا مفاد مطلبي را با موضوع خودمان پيوند دهيم و بـه               تالش مي » پيوند تصادفي «در  

کـه  اين تفـاوت    روش ارتباط اجباري شباهت بسياري با اين مورد دارد، با           . نتيجه برسيم 
دگي فارسي کالس چهارم، فرهنگ معـين   در درس جهادسازن  . روش اخير تصادفي است   

يابي، بـه صـورت       نماييم و طريق لغت     را از روي آن پيدا مي     » جهاد«را باز نموده و کلمه      
دهيم و بعـد معنـي و انـواع     آموزان ياد مي تلفظ، معنا، ريشه را به صورت عملي به دانش  

  .دهيم آموزان توضيح مي جهاد را بر روي تخته سياه با کمک دانش
  

  سازي عکوسم) ج
توانند به صورت امکانـات،   ها همه مي ها، و نارسايي   در اين راه مسائل، مشکالت، ضعف     

ها ديده شده و مورد استفاده قرار گيرند، اگر تنها ما نحوة نگـرش و        نقاط قوت و توانايي   
الـواني،  . (مان را با نگرشي ديگر ببينـيم        هاي اطراف   برخورد خود را عوض کنيم و پديده      

  )۱۱۲، ص۱۳۷۸
نداشتن پرده کنار پنجره در هنگام      «در درس علوم پايه چهارم، مبحث نور و بازتابش          

، امـا  »تواند يک معضل در فضاي فيزيکي محـسوب گـردد   روز و تابش نور خورشيد مي 
توان معکوس کرد و پژواک و مثبت آن را بـه کـالس انعکـاس               همين مشکل گرما را مي    

کنـد و     صاف و روشن، نور را بيشتر بازتـابش مـي         شيشه به عنوان سطح     «دهيم و مفهوم    
هـاي خالقيـت در       منظور از تکنيـک   » را تدريس نماييم  ... تعريف بازتابش و چگونگي و    

 گـروه   ۶-۳-۵هاي ارتباط اجباري، تحرک مغزي، گردش تخيلي، تکنيک         عمل انجام فني  
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اسمي، تفکـر مـوازي شـامل ايجـاد يـک انديـشه واسـطة غيـرممکن، پيونـد تـصادفي،                     
  .باشد سازي در روش تدريس مي عکوسم

  
  ضرورت تأکيد بر پرورش خالّقيت در مدارس

تـرين    ترين خيزش اجتماعي بـا خالّقانـه        بشر در عصر جديد با جهش کوانتومي و عميق        
هـاي گروهـي و    هـا و رسـانه   نوسازي مواجهه گرديده است؛ در اين عصر، نقش ماهواره    

گشته و انتقـال معـارف بـشري و عرضـة           آوري متحول     ارتباطات جهاني به نحو شگفت    
ها بـه خـوبي ميـسر         ها و خانه    اطالعات را به درون کشورها، شهرها، روستاها، و مدرسه        

  .ساخته است
هـاي مختلـف علمـي،        هاي چشمگيري که بشر امروزي در عرصـه         رغم موفقيت   علي

زنـدگي  هاي بـسياري هـم در ابعـاد مختلـف          يافته، با ناکامي    بدان دست ... فني، رفاهي و  
هـا و تجـارب،       ها، نداشـتن مهـارت اسـتفاده از آموختـه           روبروست؛ درجازدن در عادت   

ها، ناکارآمدي در مواجهه با شرايط خـاص،   برخوردهاي غيرمنطقي و نامعقول با موقعيت 
هـايي هـستند کـه     ازجمله ناکامي... نداشتن روش و منش علمي در انجام امور روزمره و     

دن سطح خالّقيت در ميان افراد جامعه معادل دانـسته و بخـش             توان آن را با پايين بو       مي
اعظم آن را به کارکرد مدارس نـسبت داد؛ زيـرا مـدارس بـه عنـوان واحـدهاي علمـي                     
آموزش و پرورش، اين رسالت بزرگ را بـر دوش دارنـد کـه بايـد هموارکننـدة مـسير                    

ويـاي ايـن   هـا بـه صـراحت گ    خالّقيت و نوآوري در جوامع بشري باشند؛ امـا واقعيـت          
اي با ناکامي همراه بوده        مالحظه  طور قابل   حقيقت هستند که امروزه انجام اين رسالت به       

هايي که ممکن است به بروز خالّقيت و نوآوري ختم شـوند، در پـيش                 و بسياري از راه   
  !روي مدارس سخت ناهموارند

والي زماني  هاي استداللي با ت     سيستم آموزشي کشور ما تمرکز بسيار زيادي بر مهارت        
تنها مربيان، بلکه     اند واغلب نه    الشعاع قرارگرفته   تر کامالً تحت    هاي خالّقانه   داشته وتوانايي 

آمـوزان از     کنند و دانش    ها جلوگيري مي    اولياي با حسن نيت نيز فعاالنه از بروز خالّقيت        
بـه  آموزنـد و   مدارس انديـشيدن را نمـي  . شوند هاي با ارزش خود منع مي      بروز خالّقيت 
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. کننـد   هاي فکري واگرا، همگرايـي را تـرويج مـي           جاي تشويق و اشاعة انديشه و روش      
دارند و ايـن   هاي موظف وامي آموزان خود را دائماً به اشتغاالت مکلف و مسئوليت          دانش

هـاي علـوم و    درحالي است که تجارب محققان خالّق و انديـشمندان نـوآور در عرصـه    
گذارنــد  هــايي نمــي چنــين اشــتغاالت و مـسئوليت فنـون برتــر حکايــت از آن دارد کـه   

هـاي کنـوني    در نظام). ۱۳۲، ص۱۳۸۰افروز، (هاي خالّق به راحتي شکوفا شوند   انديشه
تنهـا مـورد      آموزش و پرورش، تفکر همگرا محور و اساس کار است و تفکر واگـرا، نـه               

شـود؛ درنتيجـه، وقتـي کـودک بـه مرحلـة              عنايت نيست، بلکه اغلب تضعيف هـم مـي        
  ).۶۵، ص۱۳۷۸شناس،  حق(کند  رسد، خالقيتي در خود احساس نمي بزرگسالي مي

  
  عوامل آموزشگاهي مؤثر در پرورش خالّقيت

گونه که اشاره شد، پرورش خالّقيت مـستلزم فـراهم سـاختن امکانـات مناسـب و            همان
هاي مساعد و مورد توجه قرار دادن عوامـل مـؤثر بـر ايـن توانـايي اسـت؛                     وجود زمينه 

  :مله عوامل آموزشي مؤثر برخالّقيت عبارتند ازازج
  

  سازمان. ۱

کننـدة    تواننـد محيطـي را فـراهم آورنـد تـا ترغيـب              هاي آموزشي و پرورشي مي      سازمان
هايي،  چنين سازمان . خالّقيت و نوآوري بوده  و رشد و پرورش خالّقيت را ميسر سازند            

 محيط خـالّق، نيـروي انـساني     فرهنگ سازماني خالّق،  : هايي از قبيل    خود داراي ويژگي  
کننـده   هـاي خـالّق از فرهنـگ قـوي و تـشويق             سازمان. خالّق و رهبريت خالّق هستند    

کننـد کـه      اي متمايـل مـي      هاي آن به گونه     برخوردار هستند و افراد را به سازمان و هدف        
هـايي بـر روحيـة        تأکيـد اصـلي چنـين سـازمان       . آنان خود را جزئي از سـازمان بداننـد        

در محيط  . هاي مناسب براي پرورش خالّقيت و نوآوري است         ي و تقويت زمينه   کارآفرين
هاي بـديع و نـوين را داشـته و مـشوق کـاوش و       خالّق مسئوالن آمادگي شنيدن انديشه 

افراد بـه يکـديگر اعتمـاد و اطمينـان دارنـد و             . هاي نوين کاري هستند     جستجوي روش 
شـود و     يت و نوآوري امتيـاز داده مـي       به خالّق . فضاي کاري آرام و صميمي فراهم است      
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از طرفي سازمان   . شوند  ها به طور مشخص تعيين شده و افراد براي تغيير آماده مي             هدف
به خودي خود خالّق و نوآور نخواهد شد مگـر آنکـه افـراد خـالّق بـا خـصوصيات و                  

هاي خاصي پيکرة آن سازمان را تشکيل دهند و درنهايت وجـود رهبـري خـالّق      ويژگي
ي تأثيرگذاري در فرهنگ سازمان و ايجاد انگيـزه در افـراد کوشـا ضـروري بـه نظـر                    برا
  ).۸۸، ص۱۳۸۴سام خانيان، (رسد  مي

  
  مديريت مدرسه. ۲

. ها تا حدود زيادي به کارايي و اثربخشي مديريت بستگي دارد            موفقيت نهادها و سازمان   
 ازچند پست مهـم و      مديريت مدرسه يکي  . کردن فعاليت افراد است   » کارآ«کار مديريت   

کنـد،   کسي که مدرسه را اداره مي«اصلي در نظام آموزشي است و اين سخن معروف که           
، بيانگر ارزش و اهميت مديريت و مسئوليت خطير مـدير          »تواند کشورها را اداره کند      مي

  ).۱۰۵، ص۱۳۸۴پيتر دراکر، ترجمه غياثي، (مدرسه است 
ـ   چگونگي مديريت خالّقيت و نوآوري مي      د اصـالح و بهبـود امـور را جهـت و       توان

). ۱۳۸۴سـام خانيـان،     (سرعت بخشد و خالّقيت و نوآوري را در سازمان ميـسر سـازد              
سازمان خالّق نيازمند به مديري است کـه در ايجـاد و حفـظ فرهنـگ خـالّق در درون                    
سازمان و ترغيـب، تـرويج و بـه وجـودآوردن انگيـزه بـراي رفتـار خـالّق در افـراد و                       

هـاي افـراد    تواند تسهيل کنندة بروز ويژگي    مدير مي . رون سازمان کوشا باشد   هاي د   گروه
هـاي    در توسعه و تقويـت خالّقيـت در سـازمان         ). ۹۲، ص ۱۳۷۹غالمپور،  (خالّق باشد   

آموزشي بيش از همه عامل مـديريت اثرگـذار اسـت و اگـر مـديران مـدارس در کنـار                      
هـاي    آوري برخوردار باشند، زمينه   هاي مديريتي از دانش و مهارت خالّقيت و نو          مهارت

  ).۱۱۴، ص۱۳۸۴سام خانيان، (آيد  ايجاد و رشد خالّقيت در آموزشگاه فراهم مي
هـا در   مدارس صحنة اجراي نوآوري است و شاه کليد تغييـر و نـوآوري در مدرسـه           

توانايي يا عدم توانـايي مـدير مدرسـه در          ). ۷۹، ص ۱۳۸۰نامي،  (دست مديران آنهاست    
کنندة اصلي اثربخشي در يک مدرسـه قلمـداد شـده        احوال مناسب، تعيين   خلق اوضاع و  

کننـدة متغيرهـاي      برخي از محققان نقش مدير مدرسه را به عنوان عامل دگرگـون           . است
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اجتماعي، سازماني و شخصيتي ـ که تأثير اساسي در عملکـرد مدرسـه دارنـد ـ معرفـي       
  ).۷۱، ص۱۳۸۰نامي، (اند  کرده

هاي متعدد بـا رهبـران چنـدين کمپـاني و      وس پس از مصاحبه   وارن بنيس و برت نان    
شـود و     عاملي که موجب نيروگرفتن کارکنان مي     «مديران مدارس چنين نتيجه گرفتند که       

  ).۱۳۸۰فرد، نقيبي(» باشد سازمان است، رهبري آن مي کنندة شکست يا موفقيت يک تعيين
، مـديران خـالّق     نقش مديران در پرورش خالّقيت بسيار مهـم شـمرده شـده اسـت             

گيـري از     توانند خود و مدرسة تحت مديريت خود را به مواجهه با مشکالت و بهـره                مي
هـا را افـزايش دهنـد و          ها سازگار سازند و کميت و کيفيت تصميمات و فعاليت           فرصت
  ).۴۴، ص۱۳۷۹غالمپور، (آموزان را از آموزش بهتري برخوردار نمايند  دانش

 شـناخت سـه سـبک    ۱۹۸۰در دهـة  » ل مـدير ـ  معلـم   تعامـ «اي تحت عنوان  مطالعه
مديريت را به ارمغان آوردکه بازگو کردن آنها در اينجا به درک نقـش اساسـي مـدير در                   

اين سـه سـبک مـديريت کـه بـا مـشاهدة             . کند  کيفيت فرايند آموزشي مدرسه کمک مي     
ريکا در  مديران و مصاحبه با آنان در سه منطقة مختلف آموزشي در سه ايالت مختلف آم              

سبک پاسخگويي؛  ) الف:  اند، عبارتند از    طول يک سال تحصيلي شناسايي و معرفي شده       
  .سبک آغازگري) سبک گردانندگي؛ ج) ب

مديران داراي سبک پاسخگويي کساني هستندکه هيچ برنامـة     :سبک پاسخگويي ) الف
ندارند، طالب اي براي ايجاد تغيير و بهبود کيفيت ياد دهي ـ يادگيري   شده از پيش تعيين

کوشـند تـا از تبـديل       حفظ آرامش در مدرسه از طريق حفظ وضع موجـود بـوده و مـي              
مسائل کوچک به بزرگتر جلوگيري کنند و به تعبيري بهترين خبر براي اين مديران ايـن                

  .تفاوت هستند اين مديران به اقدامات نوجويانه بي. است که هيچ خبري نيست
اي سبک گردانندگي، به  اجراي اقـدامات نوآورانـه          مديران دار  :سبک گردانندگي ) ب

هرچند مانند مديران سبک پاسخگويي، با موضوع تغيير و تحول برخورد           . کنند  کمک مي 
دهنـد و از   انفعالي دارند اما در برابر معلمـان نـوآور از خـود واکـنش مثبـت نـشان مـي              

  .نمايند ها و اقدامات آنان حمايت مي حرکت
ان داراي سبک آغازگر، باالترين درجة توفيق را در اجـراي           مدير :سبک آغازگري ) ج
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ايـن مـديران نقـش و رسـالت اصـلي خـود را              . ها و ايجاد تغيير و تحول دارند        نوآوري
هـاي   دانند و خود ابداع کننده يا آغازگر برنامـه       قرارگرفتن در موضع رهبري آموزشي مي     

 و يـا اينکـه بـا خلـق فـضاي      خواهنـد  تحول آفرين بوده و اجراي آنها را از معلمان مـي          
مساعد و فرهنگ سازماني مستعد تغيير، شوق و نشاط اصالح و بهبود را در ديگران بـه                 

گيرند و به طـرق مختلـف    اين مديران هرگز از کالس درس فاصله نمي  . آورند  وجود مي 
  ).۱۲۴، ص۱۳۷۵مهرمحمدي، (کنند  برکيفيت کار معلمان نظارت مي

اين واقعيت، پاسخ به اين سؤال کـه مـدارس کـشور مـا              رسد که توجه به       به نظر مي  
توانـد   دهنـد، مـي   کدام يک از سه سبک ذکر شده را توسط مديران مورد استفاده قرار مي        

  .گشاي برخي مشکالت آموزشي گردد و خالي از فايده نباشد گره
  

  معلم. ۳

موزشـي  هـاي کارکنـان آ   ها و توانايي پيشرفت در آموزش و پرورش، عمدتاً به صالحيت    
نفيـسي،  (تـک معلمـان بـستگي دارد         هاي انساني، تربيتي و فني تـک        در کل و به ويژگي    

و هرگونه پيـشرفت چـشمگير در آمـوزش، نيازمنـد مـشارکت فعـال و                ) ۲۵، ص ۱۳۷۷
  ).۴۹، ص۱۳۷۸جاللي و همکاران، (حمايت معلمان است 

انيـان،  سـام خ (کننـد     معلمان نقش مهمي در رشدکودکان خالّق و متعهـد بـازي مـي            
هـاي تفکـر دربـارة        هاي خالّقيـت ماننـد روش       توانند تا حدي مهارت     مربيان مي ). ۱۳۸۴

هاي جديـد نگـرش بـه مـسائل را آمـوزش دهنـد             مسائل و قوانين علمي براي تدبير راه      
بــراي آمــوزش کودکــان و رشــد خالّقيــت آنــان وجــود ). ۶۶، ص۱۳۷۸شــناس،  حــق(

هاي تازه، انـرژي زيـاد و         ذيري، استقبال از ايده   پ  ها از قبيل انعطاف     اي از ويژگي    مجموعه
آموزان، عالقه به رشتة درسي، چگونگي        شور و شوق براي زندگي، دوست داشتن دانش       

هـاي   نگرش نسبت به خالّقيت، داشتن نقش الگويي، توانايي ارزشيابي درست از آموخته   
  .آموزان براي معلمان ضروري است دانش

خوردار است، هم خود الگويي براي خالّق بودن واقـع          معلمي که از انگيزة خالّق بر     
معلمـاني کـه از     ). ۷۵، ص ۱۳۸۴سام خانيـان،    (کند    شود و هم خالّقيت را تقويت مي        مي
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آورند که خالّقيـت را       هاي کالسي را به وجود مي       دهند، محيط   خود رفتار خالق نشان مي    
  ).۵۶، ص۱۳۸۴تفرشي، (دهد  ارتقاء مي
) ۱۹۹۳( که رنزولـي    است  اهميت زئخالّقيت حا   ند پرورش فرآي معلم چنان در    نقش

داند که عبارتنـد از معلـم،    عوامل مؤثر در پرورش خالّقيت را داراي سه عنصر اصلي مي      
  :دهد عامل را شرح مي سه  نمودارزيرچگونگي تأثيرگذاري اين. آموز وبرنامة درسي دانش
 
  
   

  

  

  

  )۱۳۸۴پور،  شعباني( خالّقيت درمدرسه عوامل مؤثر درپرورش): ۱۳۹۳(الگوي رنزولي 

کننده؛ معلـم     کننده است نه سيراب     در آموزش و پرورش فعال، نقش معلم نقش تشنه        
کند تا خود فرد      آموز را از تعادل و سکون و ارضاي موجود خارج مي            خالّق، ذهن دانش  

نقـل   به ۱۳۹، ص۱۳۷۳کريمي، (جويي به تعادل دست يابد  از طريق قانون و اصل تعادل  
معلماني در ايجاد توانايي خالّق در کودکان موفق هـستند کـه            ). ۳۸۱از سام خانيان، ص   
هاي خود پيش روند، فرصت فعاليـت کـردن           دهند متناسب با توانايي     به افراد فرصت مي   

هاي مهم به آنها معرفي نمايند، و آنها را به            در موضوعات دلخواه را به آنها بدهند، کتاب       
  ).۹۸، ص۱۳۸۴سام خانيان، (ند تفکر واگرا وادار

هـاي رشـد خالّقيـت را در        توانـد زمينـه     معلم از طريق چندين عملکرد اساسـي مـي        
  :آموزان فراهم  سازد که به شرح مختصري از آنها خواهيم پرداخت دانش

هاي بصري درکالس، چيدن مناسـب ميـز و           قرار دادن محرک   :ساختار فيزيک کالس  
آموزان ازجمله مـواردي اسـت کـه          براي فعاليت دانش  ها، اختصاص فضاي الزم       صندلي
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  .تواند در تسهيل فرايند يادگيري خالّق نقش ايفا کند مي
تـرين    پرورش کنجکـاوي يکـي از اساسـي       :ـ فکري مناسب درکالس     ساختار شناختي 

از نمودهاي اساسي کنجکـاوي سـؤال کـردن و يـافتن پاسـخ          . ها در اين زمينه است      قدم
آمـوزان در تقويـت حـس     هـاي دانـش   رخورد معلمان با پرسـش چگونگي ب. سؤال است 

توانند از طريق سـؤال، اهميـت     آموزان تأثير بسزايي دارد؛ لذا معلمان مي        کنجکاوي دانش 
دادن به سؤال، پاسخ  به سؤال، تقويت تعمق در سؤاالت، تقويت قدرت تخيل، ريـسک                

به تقويت کنجکاوي   ... وهاي فکري     آموزان به بازي    و خطر کردن و سرگرم نمودن دانش      
  .کند و خالّقيت کودکان کمک 

آموزان درکالس احساس امنيت کننـد، و         اگر دانش  :ـ عاطفي مناسب    ساختار اجتماعي 
هاي فيزيکي و عقالني ارائه شده از طرف معلم و همـساالن              قادر باشند نسبت به محرک    

. حاکم گرديده است ـ عاطفي   واکنشي مطلوب از خود نشان دهند، جو مناسب اجتماعي
آموزان بدون نگراني از احتمال تمسخر يـا تهديـد ديگـران هـر نـوع           در اين وضع دانش   

کنند و اشتباه و شکست را به عنـوان امـري             ها شرکت مي    پرسند و در بحث     سؤالي را مي  
  .نمايند ناپذير و الزم براي موفقيت تلقي مي اجتناب

 عملکرد معلم در رابطه با يـادگيري        شايد بتوان گفت قلبِ    :ـ تدريس   ساختار آموزش 
ترين و مـؤثرترين روش بـراي رشـد و         مناسب. هاي تدريس مناسب اوست     خالّق، شيوه 

سـام خانيـان،   (هاي تدريس فعال و اکتشافي هستند    شکوفايي تفکر خالّق کودکان روش    
هــا، آمــادگي و تجربيــات پيــشين  مــواد و محتــواي آموزشــي بايــد بــا توانــايي). ۱۳۸۴
هاي يادگيري چندگانه اعـم از        موزان متناسب باشد و فرصت مناسب براي فعاليت       آ  دانش
هايي که حـواس مختلـف و بيـشتري را بـه      هاي کالسي و خارج از آن و فعاليت         فعاليت

  ).۱۳۸۴سام خانيان، (کارگيرد، فراهم آورد 
با غني کردن محيط آموزشي در چهارچوب ضـوابط برنامـه، محـيط تقريبـاً مناسـبي            

شود تا آنها به توسعة اطالعـات، تفکـر، تقويـت اعتمـاد بـه         آموزان فراهم مي    ي دانش برا
تواند زمينة پـرورش خالّقيـت را         نفس و خودشناسي اقدام کنند؛ يعني چنين محيطي مي        

  ).۱۳۸۴سام خانيان، (فراهم کند 
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تأکيد دارد که محتواي دروس با توجه به نقشي که در پـرورش             ) ۱۳۸۴(تفرشي پناه   
تواند داشته باشد بايد امکـان اسـتفاده از منـابع اطالعـاتي دسـت اول نظيـر                   قيت مي خالّ
هـاي آموزشـي      به کارگيري انواع رسانه   . المعارف و فرهنگ لغات را به وجود آورد         ةداير

معلـم بـراي   . کنـد  نظير لوح، نمودار، تـصوير و نقـشه بـه توسـعة خالّقيـت کمـک مـي           
هـا   در برانگيختن او سهم بسزايي دارد و بايـد روش بنابراين . بخش است آموز الهام  دانش
. شود را بداند و به موقع به کـار بنـدد      آموز مي   مندي دانش   هايي را که موجب عالقه      و راه 

ــي   ــوين آموزشــي و مــديريت علمــي و ب ــه مــسائل ن خبــري از  عــدم آشــنايي معلــم ب
امـل اساسـي   هاي کيفي در سطوح تعليم و تربيت در کشورهاي پيشرفته، از عو       دگرگوني

هـاي   ويژگـي ). ۱۳۸۱خياطي، (بازدارندة رشد کلي آموزش و پرورش شمرده شده است   
هـاي شخـصيتي و ميـزان         مندي به تـدريس، ويژگـي       معلم از قبيل انگيزش، ميزان عالقه     

اي در کميت وکيفيت تدريس مؤثر بوده و اين           هاي شغلي و حرفه     ها و مهارت    صالحيت
آمـوز را     مستقيم زمينة شکست يا موفقيت تحصيلي دانش      ها به طور مستقيم و غير       ويژگي

  ).۴۵، ص۱۳۷۸شناس،  حق(سازد  فراهم مي
  

  خالقيت را چگونه آموزش و پرورش دهيم؟

هـاي متعـددي در زمينـه خالقيـت صـورت گرفتـه اسـت؛            در چند دهة اخيـر پـژوهش      
است که  هاي انجام شده در زمينه آموزش خالقيت، عموماً به اين نتيجه رسيده               پژوهش«

  ).۴۶-۵۳، ص۱۳۷۲عابدی، (» توان آموزش و پرورش داد خالقيت را هم مي
تـوان بـا فـشار        روشن است که خالقيت را نمي     : نويسد  کارل راجرز در اين زمينه مي     

تـوان از     ايجاد کرد، بلکه بايد به آن اجازه داد تا ظهورکند، همانگونه که جوجـه را نمـي                
 شرايط الزم بـراي رشـد مراحـل تکـوين جوجـه را      توان تخم مرغ بيرون آورد، بلکه مي  

در مورد بروز خالقيت نيز همين شرايط درست است، بايد بستري مناسـب             . فراهم آورد 
  .آموزان فراهم آورد براي رشد و توسعه خالقيت دانش

توان بـا فـراهم کـردن امنيـت      شناسي اين است که مي ازجمله تجربيات من در روان    «
  ).۱۴۵، ص۱۳۸۰کارل، (» . ظهور خالقيت سازنده را افزايش دادرواني و آزادي، احتمال
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خالقيت در ضمير همة ما نهفته و در نحوة زندگي همـه مـا              : دهد  تحقيقات نشان مي  
ها در يک زمينه داراي خالقيـت بيـشتر و برخـي در               گذارد زيرا بعضي از انسان      تأثير مي 
  .باشند اي ديگر مي زمينه

 سـال تجربـه در مطالعـه و آمـوزش تفکـر خـالق،               طـي پـانزده   «: نويسد  تورنس مي 
  . »توان آموزش داد دهد خالقيت را مي ام که نشان مي شواهدي ديده

  
  ضرورت رفع موانع خالقيت درکالس درس

آموزان، محـيط آموزشـگاه اسـت و در آمـوزش و              از عوامل بازدارندة در خالقيت دانش     
وز بـا ميـزان حفـظ آنهـا، مـورد        آمـ   کند و دانـش     پرورش سنتي معلم دانشي را منتقل مي      

شود و ايـن      گيرد؛ درنتيجه، زمينه براي ايجاد خالقيت در او ايجاد نمي           ارزشيابي قرار مي  
ضـروري  . عدم حمايت از تفکر خالق در مدارس است و نيز خـاموش شـدن آن اسـت     

است براي ايجـاد آمـوزش مبتنـي بـر خالقيـت، موانـع خالقيـت در کـالس درس کـه                  
  .معلم است، برطرف شودکننده آن  هدايت

آمـوزان   ويژگي معلمـاني را کـه ممکـن بـود خالقيـت را در دانـش             ) ۱۹۶۷ (1هالمن
  :کند خاموش کنند به شرح زير بيان مي

  تحت فشار قرار دادن به ازاي همنوايي با ديگران؛) الف
  جويانه؛ هاي سلطه ها و محيط نگرش) ب
  هاي جدي معلم؛ شخصيت) پ
  استهزاء و طعنه؛) ت
  غراق در تأکيد بر ارزيابي؛ا) ث
  جستجوي زياد يقين حاصل کردن؛) ج
  خصومت نسبت به شخصيت واگر؛) چ
  ).۳۸۳، ص۱۳۷۰لفرانکويس، (اغراق بر تأکيد بر موفقيت ) ح
 

                                                      
1. Hallman.  
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  موانع خالقيت چيست؟

ها در انسان مطرح      معتقد است عمده موانعي که براي بروز خالقيت       ) ۱۹۹۳(دوريس جي 
  ).۱۳۷۷شانی، يی فيآقا (شود صورت زير ذکر مي است به
  

  
  

 

  موانع ششگانه خالقيت

باشـند کـه      اين دسته از عوامل شامل مفاهيم تاريخي يا فلسفي مـي          : موانع تاريخي . ۱
  .چيز در دست تقدير است همه: دارند؛ مانند افراد را از تفکر کردن بازمي

 ماننـد   توانـد موجـب افـت خالقيـت گـردد،           محيط اجتماعي مي  : موانع اجتماعي . ۲
  .نمايند جوامعي که کمرويي را تشويق مي

هايي چون هوش و خالقيت ارثي است، درنتيجـه نداشـتن             مثال: موانع بيولوژيکي . ۳
  .آنها مانع تفکر است

اين موانع ممکن است از نقـايص بـدني يـا ضـرباتي کـه از                : موانع  فيزيولوژيکي  . ۴
  . آيندوجود شود، به بيماري و حوادث مختلف بر فرد وارد مي

اضـطراب،  : شناختي فـرد اسـت؛ ماننـد        موانعي که حاصل نظام روان    : موانع رواني . ۵
  .ترس از شکست

اين عامل مربوط به ساختارهاي کالن جامعه و حتـي بـين            : موانع کالن ساختاري  . ۶
  ).۷۶، ص۱۳۸۴ان، يسام خان(شود  کشوري مي
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  عوامل بازدارنده خالقيت

و نوآوري نشان دهـد و ايـن توانمنـدي در انحـصار       تواند از خود خالقيت       هر کسي مي  
گردد که الزمة رشـد       اما عدم بروز خالقيت در افراد به عواملي برمي        . افراد خاصي نيست  

درحقيقـت جلـوگيري از ايـن       . خالقيت، شناسايي عوامل بازدارندة ظهور خالقيت است      
  .تر از وجود استعداد خالقيت است عوامل مهم

شناسي موانع اصلي خالقيـت را        نظر در خالقيت    سان و صاحب  شنا  ي از روان   يک ١بيال
نظـارت و مراقبـت؛   . ۲ارزيـابي و انتظـارات افـراد؛    . ۱: به شرح زير بيـان نمـوده اسـت       

  .انتخاب محدود. ۵رقابت؛ . ۴هاي بيروني؛  گرايش به پاداش.۳
  

  آموزان خالق و راه پرورش آن هاي دانش ويژگي

آمـوزان خـالق     آموزش و پرورش خالق، شناخت دانشيابي به نظامهاي دست يکي از راه 
هاي آن نظام است تا بر مبناي شناخت آنها بتوان بـراي تقويـت                با خصوصيات و ويژگي   

  .ريزي نمود هاي خالقيت و نوآوري برنامه هرچه بيشتر زمينه
هـاي بـروز      تواند نقـش مهمـي در فـراهم کـردن زمينـه             محيط خانواده و مدرسه مي    

آموزان داشته باشد، ضمناً حمايت از انديشة خالق بـه منظـور متبلـور                خالقيت در دانش  
 عنوان مثال، راه رسيدن به اين امـر،          آموزان تأثير اساسي دارد؛ به      کردن خالقيت در دانش   

... هـاي خانـه و نيـز در فـضاسازي کـالس درس و        آمـوزان در فعاليـت      مشارکت دانـش  
هـا بـه بعـضي از ايـن           اخت ويژگـي  باشد؛ لذا با توجه به ضرورت مطـرح شـده شـن             مي

  :کنيم ها اشاره مي ويژگي
  

  آموزان خالق گانه دانش هاي بيست ويژگي

  هاي افراد پيرامون خود توجه دارند؛ آموزان خالق به ديدگاه دانش. ۱
  پذيرند؛ داراي اعتماد به نفس، استقالل شخصيت و انعطاف. ۲
   غيرمعمول باشند؛هاي حل از نظر ذهني آمادگي دارند تا در پي راه. ۳

                                                      
1. Bila 
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  برند؛ از ايجاد عقايد و مفاهيم جديد لذت مي. ۴
  هراسند؛ از اشتباه و خطاکردن نمي. ۵
  قادرند تفکرات و احساسات ديگران را درک کنند؛. ۶
  کنند؛ گيري مي نسبت به تجربيات خود فکر و از فعاليت گذشته خود نتيجه. ۷
  ؛اي برخوردارند العاده از توانايي تخيل فوق. ۸
  دهند؛ ها و وضع موجود را مورد سؤال قرار مي آنها معموالً ايده. ۹
  دهند؛ در برخورد با مسائل از خودکنجکاوي نشان مي. ۱۰
  شکن و نوگرا هستند؛ کنند، بلکه سنت از رفتار ديگران، کمتر تقليد مي. ۱۱
  هاي قوي و حساسي دارند؛ گيرنده. ۱۲
  هاي ادراکي بااليي دارند؛ مهارت. ۱۳
هـا   بـه اشـياء و پديـده    (افکنند    نگر و ريزنگرند و به دقت به اطراف نظر مي           دقيق. ۱۴

  ؛)نگاهي غيرمرسوم دارند

  ؛)خطر پذيرند(جسارت درگيري با مسائل پيچيده را دارند . ۱۵
  دهند؛ هاي خود را ارائه مي جويند و قبل از ديگران طرح طلب و موقعيت فرصت. ۱۶
  اوت دارند؛استقالل رأي و استقالل قض. ۱۷
  جوشي با افکار ديگران را دارند؛ حوصله و توانايي شنيدن و هم. ۱۸
هاي بکـر   عالقة زيادي به کار پژوهشي و کوشش فکري دارند و به دنبال انديشه       . ۱۹
  نخورده هستند؛ و دست
   مستقل و بعضاً شلوغ هستند؛،آنها در مجموع افرادي شاد. ۲۰

  

   فرزنداننقش والدين در رشد و توسعه خالقيت

نقش والدين در رشد و توسعه خالقيت فرزندان انکارناپذير است و آمـوزش مبتنـي بـر              
  .خالقيت کالسي متأثر از نقش والدين و ارتباط آنها با مدرسه است

هماهنگي در پرورش خالقيت بين والدين و مربيان امري ضـروري اسـت و فقـدان                
ننـد در پوياسـازي انديـشة فرزنـدان         توا  اين هماهنگي به خالقيت فرزندان و والدين مي       

  :خالق خود طي مراحل زير ايفاي نقش کنند
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  هاي حسي و پرورشي زيباشناسي حواس؛ آموزش مهارت. ۱
هاي شنيداري، ديداري، بويـايي، و   غني نمودن محيط زندگي آنان از طريق محرک . ۲

  ؛...چشايي و
  هاي ذهني و رواني؛ هاي مهارت سازي ذهني و آموزش آماده. ۳
  ايجاد تعامل در فضاي تحريکي عيني و ذهني؛. ۴
  شناسايي وضعيت کمون و نهفتگي خالقيت کودکان؛. ۵
کننـدة   سازي و فراهم نمودن عوامل تسهيل       همراه بودن با فرزندان درمرحلة روشن     . ۶
  سازي؛ روشن
  پرورش نوانديشي، نوآوري، خالقيت به عنوان سه مرحله متوالي؛. ۷
  ابعاد خالقيت و نوآوري؛ارزشيابي و تحليل . ۸
  بازبيني يا تجديد نظر؛. ۹
  هاي محيط؛ سازي مشوق بارش و غني. ۱۰
  
 گيري بندي و نتيجه جمع

را کـه   » اسماء«خالقيت ازجمله تمايزات بارز انسان با حيوان است، شايد خداوند متعال            
فات وي را   تواند مثل او شود و ص       به انسان آموخت و به انسان اين توانايي را داد که مي           

هاي همانندي انسان با او، همين قدرت ابتکار آفرينندگي و            به خود بگيرد، يکي از جلوه     
  .خالقيت بشر باشد

تحوالت شگرف دنياي کنوني درابعـاد مختلـف، مرهـون تـالش             توسعه، پيشرفت و  
اگر امروزه، جوامع بـا ميـزان       . بارور آن است    انديشه قدرت خالقه ذهن و    انديشمندان و 

هاي اجتمـاعي، اقتـصادي، علمـي،         يافتگي و توان ايجاد تحوالت مثبت در عرصه         توسعه
 ايـن  تواند در گيرند، کشوري مي مي ارزيابي قرار مقايسه، سنجش و   فرهنگي مورد  فني و 

خـالق تربيـت     هاي  هايي با کيفيت    باشد انسان  که قادر  را احراز نمايد    مقياس رتبه برتري  
  .نمايد

تـوان آنـرا بـه وجـود آورد؟ از            يت چيـست؟ و چگونـه مـي       در پاسخ به اينکه خالق    
سابقه و عبور   خالقيت به توانايي غلبه بر مشکالت غامض و پيچيده به نحوي بديع و بي             
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انـد و در تعـاريف        ها و گـشودن رمـز آنهـا تعبيرکـرده           ها به مرز ناشناخته     از مرز شناخته  
ي چون نگاه عميق، متفاوت     هاي  گوناگوني که از خالقيت به عمل آمده، همگي به ويژگي         

  . اند هاي نو و بديع تأکيد نموده ها و انديشه و اصيل و ترکيب و ايجاد پديده
پژوهش، محملي مناسب براي تقويت و گسترش روحية ابتکار، نـوآوري وخالقيـت         

تواند از    آموزان مي   کنندة يادگيري دانش    است، معلم به عنوان ايجادکنندة شرايط و تسهيل       
آموزان به حفظ و انباشت ذهني، شوخ         پذيري، عدم تحميل دانش     يي، انعطاف طريق نوگرا 

سـازي بـراي ابـراز وجـود          هاي قالبي آمـوزش، زمينـه       طبعي، پرهيز از راهبردها و روش     
شاگردان و افزايش اعتماد به نفس در آنان، تحريک حس کنجکاوي فراگيران و بـاالخره             

و پـرورش خالقيـت در کودکـان و         توأم ساختن آموزش با پژوهش به آمـوزش خـالق           
بنابراين، با ترتيب و تدارک مناسـبي از سـاختارهاي فيزيکـي کـالس،          . نوجوانان بپردازد 

توان   آموزان، مي   آموزش و يادگيري و ساختارشناختي و فکري، عاطفي و اجتماعي دانش          
بـراي  . موجبات رشـد و پـرورش خالقيـت و آفريننـدگي شـاگردان را فـراهم سـاخت                 

ه چنين هدفي، از سويي بايد بـه آزادانديـشي، سـعه صـدر، تفکـر انتقـادي و                   دستيابي ب 
هاي غيرمعمول، يـادگيري اکتـشافي، تحـرک و پويـايي،             حل  ها و ارائه راه     تشويق پرسش 

ارزش داده شـود و از سـوي ديگـر، از اصـرار بـر        ... هاي محيطي و    حساسيت به محرک  
ابي و موفقيـت  يش از حد بـر ارزشـي   تمسخر، اهميت ب  جويانه،  همنوايي، رفتارهاي سلطه  

  .در آن و تشويق همگرايي پرهيز شود
هـاي خالقيـت، فراينـد        يکي از مـدل   . هاي متفاوتي است    فرايند خالقيت داراي مدل   

خالقيت را در چهار مرحله اجرا و نوآوري، تدارک براي اجرا، پـردازش اجـرا و ايجـاد                  
فـراهم کـردن    «ري با افزودن مرحلـه      کند، مدل چرخه فرايند نوآو      هاي نو ترسيم مي     ايده
  .نمايد آن را به پنج مرحله تقسيم مي» زمينه

هـاي    توجـه بـه محـرک     : هـايي از قبيـل      ها و خصيـصه     آموزان خالق با ويژگي     دانش
پيراموني، اعتماد به نفس، ذهن خالق، لـذت بـردن از نوانديـشي، نهراسـيدن از اشـتباه،                  

ودن، دقيق بودن، خطر کردن، ابراز وجود       قدرت استنتاج، کنجکاوي، نوگرايي، حساس ب     
نمودن، مستقل بودن، صبوري و عالقه به کوشش علمي، برخـورداري از فکـر انتزاعـي،                
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.... گرايي، تسلط بر غرايز، حافظه قوي و        پذيري، اميدواري خود رهبري، معنويت      انعطاف
  .اند قابل شناسايي

کـسب  «ي متـداوم، کـه از   صاحب نظران علم خالقيت، فرايند خالقيت را در فراگرد        
آغاز شده و با طي مراحلـي، همچنـان         » هاي نوين   ديدگاه و نگرشي موافق نسبت به ايده      

  .دهند يابد، نشان مي ادامه مي
بنابر آنچه گذشت، خالقيت به عنوان يک علم، عاملي اساسي در پيشرفت و توسـعة               

 آمـوزش خالقيـت و   شود و مدرسه و معلم، به مثابة مکاني مناسب براي جوامع تلقي مي 
آيند، زيرا خالقيت امـري آمـوختني و قابـل آمـوزش              آموزان به شمار مي     ابتکار به دانش  

توان به پـرورش افـراد        است و با ايجاد شرايط، مقتضيات، تجهيزات و امکانات الزم، مي          
  .خالقي پرداخت
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