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دل هاشاان  کناد     یاانس  و اق یاران عات  ا  یدگانشاان کاه افاد د   یکارشاان و با ر مرامشاان اسات ا  ناان        یثاار معلمان که ا یهمه   

 یماارز و بااس   ماار   یاا باشااد ا نااا  و نشااان  ا ینااام یشااان ن کااه از ا یماارز و بااس  اساات     باا یاا از عشااد بااه فرزناادان معصااس  ا

  باد ی نان است ا خرتشان مملس از اجر و الطاف اله یمجاهد  ها

 چکیده

 های روش اغلب در معمسالً   است پرداخته ابتدایی  مسزان دانش خالقیت پرورش در روش تدریس معلمان نقش بررسی به تحقید ای 

 بنابرای    بشسد ای ویژ  تسجه خالقیت یادگیری به بایستی امروزی دنیای در که بسرتی در   شسد نمی استفاد  نس وری و خالقیت از تدریس

 و یاتیح نقش معلم بی  ای  در   یابد پرورش خالق تفکر بدینسسیله تا است شد  گرفته نظر در امر ای  برای ای ویژ  جایگا  مدار  در

 دانش هک دانند می دارند که ای ویژ  قاطعیت با معلمان و   پردازد می خالقیت قس  تقسیت به خابی های تکنیک با که کند می ایفا مهمی

  دهند  مسزش محسر کسدک و فعال های روش به را  نها تا دارند نیاز مطال ی چه یادگیری به ابتدایی دور  در  مسزان

 روش تدریس ا ابتدایی دور  ا معلم ا خالقیت:  کلیدی کلما 
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  مقدمه

 مشکال  و مسائل تما  حل در را او و برساند ترقی و پیشرفت مرحله به را انسان است تسانسته که است بشری تفکر تسانایی اوج خالقیت 

  ال ماشی  هنریا ا ر یک خلد غارنشیناااانا زمان در دیسار روی نقاشااااااااای در تسان می را خالقیت های نمسنه  دهد یاری زندگی

    دید     و خیاطی و  شپتی و بنعتی

 یستان خالقیت جریان خسد پیچیدگی معنی به کلمه مفهس  و معنااای در ابها  اما  استپیچید  و انتتاعی مفهس  یک خالقیت حقیقت در

    کرد لمس را  ن و کرد حس روزانه زندگی در راحتی به تسان می را خالقیت زیرا

 ماعیاجت ابعاد به تسجه بدون تساننمی را خالقیت که معتقدند و اند کرد  تسجه  ن محیطی و اجتماعی بعد به شناسان روان و محققان اخیراً

 است ای  واقعیت   دارد رابطه اجتماعی متغیرهای با شخص ذه  در خالقیت فرایند( 1191)استران رگ نظر به  کرد بررسی  ن محیطی و

 خالقیت بلکه باشند خالقیت ماهیت بیانگر تساند نمی محیطی یا فردی ابعاد   نگریست بعااااد یک بر تمرکت با تسان نمی خالقیت به که

   نیست تنهایی به فرد عمل نتیجه هرگت خالقیت دلیل همی  به  است خالق اجتماعی نظا  تابع نیت ازسسیی

 ای  از تربیش رسمى  مسزشى نظا  در خالقیت تسسعه مسئله کند می بیان تسرنس باشدمی خالقیتامدرسه اجتماعی محیطی ابعاد از یکی

 سلتح منحنى ولى شسدمی مشاهد  کسدکان دراغلب وخالقیت ابتکار درابتدا که ایمدریافته ها پژوهش اسا  بر که است تسجه حائت جهت

  است یانگیتش و رفتاری مشکال  وافتایش یادگیری به عالقه فقدان  ن نتیجه یابدو می نتولی سیر کندو می افت سالگى11حدود در  ن

   شسدمی مربسط تدریس هایروش بسدن نامناسب به عمسماً تسانایى ای  بروز عد  تسرنس قسل به

 انکسدک در خالقیت ظهسر امکان خالق های روش انساع از استفاد  با تسانند می معلمان دارند عهاااد  بر را کلیدی نقش معلمان میان ای  در

 بدون یبنعت عصر در زندگی زیرا شسند  شنا علمی مفاهیم و ها واقعیت با باید دبستانی کسدکان تما  امااااروز   سازند فراهم را نسجسانان و

    است غیرممک  تقری اً علمی هاییافته از استفاد 

 به رد ناتسانی روزا فنّاوری و دانش از اطالعی بی روا ای  از است؛ شد   سان و متنسع بسیار اطالعا ا و دانش به دسترسی امروزا دنیای در  

 گیری تصمیم عد  و جدید ی مسئله یک با برخسرد در مهار  عد  اطالعا ا تحلیل و یابی دست در مهار  عد  هاا  ن پردازش و کارگیری

 کرد  ساسیا تغییر سابد به نس ت معلمان نقش منظسرا همی  به  است ق سل غیرقابل امروز دنیای شهروند برای اطالعا ا پردازش بر م تنی

  مسزان دانش یعنیا است؛ مسئله با برخسرد چگسنگی دادن یاد و مث ت نگرش ایجاد بلکه نیستا دانش برف انتقال دیگر معلمان نقش  است

 نتیجه و پردازش  وریا جمع را خسد نیاز مسرد اطالعا  و استخراج را مسضسع یک با مسئله یک در اساسی های سؤال که بگیرند یاد باید

 و شسد می تقسیت  مسزان دانش نگرشهای ا ها مهار  ا اطالعا   ن در که دانند می یادگیری منظم فرایند را  مسزش امروز    کنند گیری

 ( 1892, خانی فضلی) یابد می گسترش

 گاهانه  فعالیتی تدریس  کند می ایفا یادگیری و  مسزش فرایند در بارزی نقش که است تدریس روش  مسزشی برنامۀ هر در ابلی عنابر از

 اهداف از(1892, شع انی) میشسد  نها تغییر مسجب و پذیرد می انجا  شاگردان شناختی ویژگیهای پایۀ بر و خابی هدف اسا  بر که است

 نیازهای از یکی را خالقیت تسان می و است زندگی اساسی مهارتهای کسب برای افراد شخصیت تکسی   پیشرفته جسامع در تربیت و تعلیم

 شدان برای را مناسب های زمینه  تدریس ی روشها اهدافا ای  به نیل برای که دانست امروزی زندگی در پیشرفت و رشد در اساسی و مهم

  کرد خساهد فراهم هدف ای  به  مسزان



 

8 
 

 

 مساله بیان

 لحاب چسن  رمانهایی به رسیدن برای تالش در بشری جامعه ا است داشته پنهان خسد دل در  یند  که چالشهایی ان س  با رویی رویا برای

 به هک مداومی تغییرا  و تکنسلسژی پیشرفت به تسجه با  میداند ناپذیر اجتناب ایی سرمایه را پرورش و  مسزش اجتماعیا عدالت و  زادی

 برنامه اب کار باید  ن دن ال به که ا است  گاهی و شناخت تغییری هر اولیه شرط  شسد ایجاد ای جامعه درهر تغییر شرایط  یدباید می وجسد

 و اندانشمند نظر مسرد همسار  بهتر یادگیری و تدریس روشهای بخشی  مر و اهمیت   بگیرد بسر  مطلسب اهداف به دستیابی برای ریتی

 سرندایک  ا هربار  ا دیسیی جان ا منتسسری ماریا کالپاردا سپس و الی و مسمان تسسط بیستم قرن  غاز از است بسد  تربیتی علس  محققی 

 انجا  درو  کلیه در  مسزش روشهای میتان بخشی  مر مسرد در سال چهل مد  به زیادی مطالعا  کشسرها از بسیاری در و همکارانش و

 (198ص1839 افشار) گرفت

 انجری تا باشد تدریس روش های ویژگی از یکی باید مهم ای  و است دانش تسلید و خالقیتا نس وریا به معطسف  مسزش رویکردهای امروز 

 ( 1892, خانی فضلی) شسد بنا حقاید کشف و محیط با یادگیرندگان تعامل ابل بر تدریس

 

 نظران باحب و اساتید تسجه مسرد دیرباز از که باشد می  مسزان دانش در خالق و منطقی تفکر رشد ای جامعه هر در اساسی اهداف از یکی

 می تتربی و تعلیم از بح ت هرجا که چرا  دارد بستگی تدریس های شیس  و کیفیت به عمدتا  ن بر ورد استا بسد  پرورش و  مسزش نظا 

 نشان تدریس های شیس  زمینه در شد  انجا  تحقیقا   سازد می نمایان را خسد  ن های شیس  و تدریس مقسله ناخساسته یا خساسته شسد

 کنند می برف هایی سسال پرسیدن یا و سخنرانی به را خسد کال  وقت از ای مالحظه قابل قسمت معلمان از بسیاری هنسز که دهد می

 می اختصاص هایی سسال برای را کال  در شد  برف زمان دربد یک تنها و طل د نمی را علمی ساد  حقاید  وری جمع از غیر چیتی که

 ( 1891, جری ی؛ هتار نجفی) طل د می را متفکرانه پاسخ که دهند

 اهمیت موضوع

 تأ یر  مسزان دانش یادگیری هایشیس  و ذهنی مهارتهای و تفکر فرایند بر تساند می  مسزشی نظا  مهم اجتای از یکی عنسان به مدرسه 

  دهد هارائ مشکال  برای مناس ی حل را  و برود پیش مجهاااسال  کشف و انتقادی و نس تفکر جهت در بتساند راحتی به تا بگذارد شگرف

    باشد خالق افکار پرورش و یادگیری جهت کانسنی تساند می مدرسه ترتیب بدی 

 قشن افرادا میان عاطفی روابط و  ( مدرسه در مسجسد اشیاء و ابتار دیسارهااکال ا)فیتیکی شرایط مانند مختلفی های جن ه از مدرسه محیط

  دارد یممستق تا یر خالقیت و یادگیری انگیت  بر یکدیگرا با  مسزان دانش روابط معلما با  مسزان دانش رواباااط معلما بسیژ  ناظم و مدیر

 وش ر بیشتر خالق و مستعد نسجسانان و کسدکان زندگی در او اهمیت واقع در  کندمی ایفاء کلیدی نقش الگس یک بعنسان مدرسه در معلم 

 تساندمی و دارد برعهد   مسزان دانش خالقیت پرورش در را نقش مهمتری  و است کال  جس دهند  شکل معلم است ذکر شایان  گردد می

    رساند انجا  به کال  در تدریس روشهای طرید از را نقش ای 

  تدریس روشهای

 بی ,  ن جریان در که باشد می  مسزان دانش و معلم طرف از جان ه دو فعالیتی بلاااکه نیست در  کال  در معلم فعالیت تنها, تدریس

    دارد وجسد تعامل معلم و یکدیگر با  مسزان دانش
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 (   سنتی) فعال غیر تدریس روشهای و فعال تدریس روشهای: کرد تقسیم عمد  گرو  دو به  تسان می را تدریس روش

 فاهیش بطسر است شد  تعیی  ق ل از که را مطال ی و دارد بعهد  تدریس جریان در را فعالی نقش معلم فقط فعااااالا غیر تدریس روش در

, تاس مدرسه برای کسدک دیگر ع ار  به  دهند نمی نشان خسد از چندانی واکنش میان ای  در  مسزان داناااااش و کند می بیان کال  در

 یارایدب علم زیسر به  نرا, سازد ان اشته معلسما  از را کسدک حافظه که میداند ای  را خسد وظیفه تنها سنتی تدریس  کسدک برای مدرسه نه

    بخشد زینت بترگ افکار با و

 هب مفاهیم ارائه و است مهم نسشت  و خساندن مهار  کسب سنتی  مسزش در زیرا داردا سنتى در مسزش اندکى جاى فقط خالقیت بنابرای 

 یا جتئ با شاگردان ذه  ترتیب بدی  شسد می انجا  شاگردان تسسط مطالب دادن پس و کردن حفظ و تکرار و معلم ازطرف شفاهی بسر 

 شچال های پاسخ برای تالشی و گردندا می محرو  فهم قابل و درسی مهم مطالب یادگیری از  نها و شسد می ان اشته نامربسط و زد  شتاب

  ندارد وجسد انگیت

 ینامناس ااا تدریس چنی  و کند نمی همرا  است فردا دنیای با مرت ط که شناختی های روش رابا  مسزان دانش سنتی  مسزش های شیس 

 مشارکت و وسئسال کنجکاوی عد  باعث درنتیجه   کندمی ایجاد را  وریماللت  مسزشی محیط برانگیتا بحث مسضسعا  طرح عد  با همرا 

    دش نگر سطحی دیدگا  ای  کسب از مانع پسیا و فعال روشهای با تسان می فقدان و شکاف ای  کردن پر برای  شسد می کسدک جانب از

 ارندد فعالیت بیشتر  مسزان دانش فعالا غیر تدریس روش خالف بر  نها در که دارد وجسد دیگری های روش سنتیا تدریس روش مقابل در

  مسزان دانش و معلم و  مسزان دانش بی  طرفه دو تعامل یک واقع در  باشد می  مااسزان دانش بعهد  تدریس و  مسزش کار اعظم قسمت و

 شد  ابت  زیرا باشد اهمیت مسرد برنامه کیفیت و شسد کاسته برنامه وساااعت از که کنند می پیشنهاد روش ای  در  دارد وجسد یکدیگر با

 سبک دهدبهمی فربت شاگرد به و ماند می باقی ذه  در بهتر  ید می بدست مشخاص  زادانه پژوهشهای و تفحصا  طی که معارفی است

 یاد  مسز دانش و دهدمی تسسعه را او کنجکاوی دامنه مداو  بطسر و گیرد قرار استفاد  مسرد زندگی دور ِ تما  در که  ید نائل روشهایی

 در فعال روش از استفاد  بنابرای   کندمی بنا را خسد تصسرا  و مفاهیم  زادانه ترتیببدی  و اندازد بکار شخصاً را خسد عقل چگسنه گیردمی

 ال ک محیط ت دیل در را معلم بلکه کندا می تقسیت در نان را یادگیری وانگیت   ورد  ذوق و شسق برسر را  مسزان دانش تنها نه در  ارائه

 گیختهبران  مسزان دانش کنجکاوی حس که است هایی محیط چنی  پیشرفت و ایجاد نتیجه در  میسازد قادر دلپذیر و کسچک ای جامعاااه به

    شسدمی

 و همسال حل در کسدک ط یعی کنجکاوی و تمایال  از استفاد  دهدا می انجا  تدریس هنگا  در فعال روش با معلم که راه ردهایی از یکی

 رتهایمها گرید  بنا کسدک ط یعی ساختار اسا  بر که دیگر علمی های روش و یادگیری روش ای   است  میتحیر  بصسر  مسائل بیان

    کند پیدا رشد علمی راه ردهای و مهارتها از عمیقی فهم کسدک در تا  مسزد می وی به را تحقید روش

 دانش که فتدا می اتفاق زمانی واقعی یادگیری نیستابلکه مطالب سپردن بخاطر برفاً واقعی یادگیری باشند نکته ای  متسجه باید معلمان

 در  ندک تحلیل و تجتیه را  نها و ب یند نیت عمل در را مطالب بتساند و باشد داشته لمس قابل ابتار و مساد درسی مسضسع ارت اط در باید  مسز

    شسد می تحریک او کنجکاوی و انگیت  و گیرد می فرا بهتر را مطالب کسدک بسر  ای 

 روی از ات نماید وادار را  نها و کند استفاد   مسزان دانش ط یعی های رغ ت از خسد نظر مسرد فعالیتهای برانگیخت  برای باید معلم بنابرای 

    سازد شکسفا و پرورش را  نها خالقیت و نمایند فعالیت عالقه و رغ ت
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 ادبیات و پیشینه تحقیق

   است بسد  سنتی کالسهای با باز یا پسیا کالسهای مقایسه  نها محسر شدا انجا (  1114) سسلیسان( 1114) پیپر و رمی تسسط تحقیقی

    بسد مناسب یادگیری و خسدفرمانی دستکاریا, کنجکاوی, پژوهش شرایط رشد برای پسیا یا باز کالسهای فضای

 ایجاد سدخ  مسزشی برنامه در کمی تغییر و شد می دن ال سختگیری با مقتدارنه تدریس بندیا گرفت ادرجه امتحان در سنتی کالسهای اما

   کردند می

 تست 4 از 2 در بهتری و معنادار نمر  سنتی کالسهای های بابچه مقایسه بازدر کال  هادر دریافتابچه( 1114) سسلیسان همچنی 

 یردرتغی از که دارد وسیعی دامنه شسد منجر درمدار  خالق تفکر تقسیت به که شرایطی و ها زمینه  وردن فراهم   ورند می گلیفسردبدست

  یابد می امتداد تدریس روشهای نگرشهاتا

 

 در  هب معلم نگرش نسع شاااااد داد  نشان استا گرفته قرار ارزیابی مسرد ها معلم کار مدی وخسد معلم بی  متقابل ارت اط که تحقیقی در

  مسزش نحس ُ در مستقیم تأ یر در  به  نان مندیعالقه عد  و مندیعالقه  باشد می در   ن تدریس در  نان مسفقیت سطح کنند  تعیی 

 کاهش یا رشد  ن نتیجه و است  زمایش و درامرتدریساتحقید  مسزان دانش دادن شرکت یا مدارانه خسد رفتارهای ایجاد باعث و دارد  نان

   باشدمی کسدکان در خالقیت

 خپاس بررسی  داد قرار بررسی مسرد  مسزاندانش خالقیت روی بر را  نها مث ت و منفی تأ یرا  معلما 311 از ای مطالعه در( 1118) چام رز

 گرایش رسمی غیر روشهای به کال  هدایت و مدیریت در هستند  مسزان دردانش رشدخالقیت مسجب که هایی معلم:داد می نشان ها

   دارنااااااد

 خالقیت  نهاهستندابه معمسل غیر دیدگاههای پذیرای  کنند انتخاب خساهندا می که را مسضسعاتی دهند می اجاز   مسزان دانش به  نها

  رمس نقش بعنسان را  نها مث ت عملکرد و  مسزان دانش استقالل تشسید هستندو تعامل در  مسزان بادانش کال  از بیرون داد ادر پاداش

  دانند می خالقیت الگسی

 ااااریایادگیاااا تکرار بر تأکید  مسزانا دانش عقاید کردن دلسرد: از ع ارتند شسدا می خالقیت کاهش باعث که متضاد رفتارهای مقابل در 

   شنسدمی خالقیت تقلیل مسجب که سنتی روشهای اعمال و سختگیری ناامنیا

 هب نس ت را روشها ای  بسدن مطلسب استا گرفته بسر  فعال تدریس روشهای کارایی زمینه در که متعددی مطالعا  در کلی طسر به

 خاپاس و پرسش تکرارا و تمری  ا سخنرانی های روش به یادگیااااااااری کیفیت ایامطالعه در  دهد می نشان غیرفعال تدریس روشهای

   است شد  بررسی     نمایش

 می ریبیشت خالقیت رشد به باشدا  مسزان دانش بیشتر فعالیت با همرا  که هایی روش در یادگیری کیفیت که است داد  نشان نتیجه

    انجامد

    شسد ایجاد یادگیرند  برای بیشتری ارت اطهای شسد می مسجب نافعال یادگیری با مقایسه در فعال یادگیری است ذکر شایان

 محدود یها محیط با مقایسه در ها کال  اینگسنه   گذارند می خالقیت رشد در بیشتری تأ یر فعال یا رسمی غیر های کال  کلی طسر به

    هستند خالقیت کنند  تسهیل سنتی کنند 
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 جدید های اندیشه کارگیری به نس وری  است جدید مفهس  یا فکر یک ایجاد برای ذهنی تسانائیهای کارگیری به خالقیت( : 1814) رضائیان

  باشد کارها انجا  جدید حل را  یا جدید محصسل یک تساند می که است خالقیت از ناشی

  است کرد  تعریف جدیدا روش یک در گروهها یا و افراد های رهیافت و ها اندیشه از تلفیقی  وردن وجسد به را خالقیت( : 1112) تسمانت

 دوجس به برای عقالنی و ذهنی فعالیت یک خالقیت که کرد  مطرح بسر  ای  به را  نان تمایت وجه و نس وری و خالقیت( : 1191) ال رشت

  است نتیجه یا و عمل به نس ی اندیشه خالقیت ت دیل نس وری  است بدیع و جدید ی اندیشه  وردن

)  واگرا تفکر با را خالقیت او  است شد  عرضه  مریکاییا دانشمند گیلفسرد تسسط خالقیت تعریف تری  جامع که گفت بتسان جرأ  به شاید

  است دانسته مترادف( پاسخ به یافت  دست) همگرا تفکر مقابل در( مسایل برای جدید های رهیافت به یافت  دست

 می بکار را جدید و خالق روشهای و شسند می دور عاد  و عرف از و دارند تفاو  دیگران با خسد عمل و فکر در دارند واگرا تفکر که افرادی

 پسا  کنند می پیروی عاد  و عرف از خسد عمل و فکر در و دارند همگرا تفکر نیستندا برخسردار خصسبیا  ای  از که کسانی عکسا  برند

 ن  به شدن نتدیک یعنی همگرا تفکر و است اجتماع عرف و سنت و رسم همان که مشترک ای نقطه یک از شدن دور یعنی واگرا تفکر

  نقطه

 طراز ایجاد و معی  فنسن و ابسل کاربرد با را  ن تسان می و دارد عمسمیت حافظه انداز  به بشر نسع در خالقیت که است شد   ابت امروز 

  داد پرورش مناسب محیطی ایجاد و جدید تفکرهای

 قس  از سانهاان همه که ایم رسید  نتیجه ای  به مسئله ای  روی مطالعه و بررسی تحقیدا سال بیست از پس م  ":  گسید می اپستی  رابر 

 فعالیتهایی هب م ادر  با یا و نمسد پژمرد  نگرفت ا کار به را خالقیت مسه ت تسان می پس "  ندارد وجسد استثنایی و هستند برخسردار خالقیت

  داد تسسعه را  نرا  وردا می وجسد به خالقیت پرورش برای را امکان بیشتری  که

  دانند می هسش ضریب طسل در را  ن دیگر بعضی و هسشی ضریب از مستقل را خالقیت دانشمندان از بعضی

 و  داند می 121 از بیشتر هسش ضریب از مستقل را  ن تسرنس اما است کرد  تعریف تیتهسش کاربرد شکل باالتری  را گاردنرخالقیت

 خالقیت گرچه که دهد می نشان تحقیقا  نتیجه نیت و  راء خالقیت ای   دارد هم ستگی 121 از کمتر هسش ضریب با خالقیت که معتقدند

   نیست باالتر و بیشتر هسشی ضریب نتیجه برفاٌ خالق عمل یک انجا  ولی استا پیچید  بسیار

  ای  کند می تأیید خالق کسدکان در را معینی خصسبیا  وجسد  مسزانا دانش خالقیت ی مطالعه

 : از عبارتند خصوصیات

 استقالل -3 همدری احسا  -5 مسئسلیت احسا  -8 حساسیت -2 انعطاف قابلیت -1

 پیشرفت به عالقه -1 اجتماعی های تما  به نیار -9 مث ت خسدپنداری -1

 دارد ای ویژ  اهمیت  ن تسسعه و خالقیت مفهس  درک در زیر نکا  گفتا تسان می خالقیت دربار  شد  انجا  تحقیقا  و مطالعا  اسا  بر

: 

   است تسأ  فردی های تسانایی ارزیابی با خالقیت ارزیابی و فردی است امری خالقیت -1
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   برخسردارند خالقیت بالقس  تسانایی از  مسزان دانش همه و پذیر تسسعه است امری خالقیت -2

  است تسسعه قابل مسایل درک در حساسیت ایجاد طرید از خالقیت -8

  کند می رشد کنکاش و تجربه  زمایشا طرید از خالقیت -4

  شسد می خالقیت قدر  برانگیخت  مسجب ابتکاری تفکر و تخیلی اندیشه -5

   است ضروری کامالٌ قسی نفس به اعتماد از برخسرداری خالقیت رشد برای و است همرا  نفس به اعتماد و فکر استقالل با خالقیت -3

  ندک می بیشتر را  ن ارزش خالق ی تجربه دربارة بح ت و شسد می تر غنی شخصیا برداشتهای و احساسا  بیان طرید از خالقیت -1

  داد بها باید می  مسزان دانش کنجکاوی به لذا استا گسناگسن امسر در تجربه برای تمایل و کنجکاوی بر م تنی خالقیت -9

   است زندگی های نعمت ی همه از مندی بهر  و جذب تسانائی  گاهیا تسسعه خالقیتا -1

   ید فراهم خالقیت زمینه تا شسد تشسید باید  مسزان دانش و کسدکان خالق اظهارا  و ها اندیشه -11

 می منتقل ار دانش معلم  است متمرکت انتقالا و تقلید بنابرای  و مستقیم تعلیم روی سنتی پرورش و  مسزش سنتی  مسزشگا  در خالقیت

 هک طسری به دارد اندکی بسیار جای سنتی  مسزش در خالقیت  گیرد می قرار ارزشیابی مسرد م حث  ن کردن حفظ با  مسز دانش و کند

 مه هنسز سازند  تخیل:  گسید می بار  ای  در "تاردی "  است شد  خامسش و خفه بلکه شد ا فرامسش تنها نه خالقیت گفت بتسان شاید

 نیت ساردم بعضی در گفت تسان می بلکه نگشسد ا سازند  تخیل روی به را درها تنها نه سنتی مدرسۀ زیرا استا تعدی و ظلم معرض در عمالٌ

 برای و است وجسد اظهار برای شاگرد به  زادی واگذاری ی منتله به تخیل روی به درها گذاشت  باز واقع در  است بسته  ن روی به درها

  اجاز شاگران به تر کم  ن در و است سکس   مسزشگا  سنتیا  مسزشگا   شسد می محسسب مؤ ری ی وسیله گس و گفت وجسدا اظهار  زادی

 شاگردان به نس ت معلم نگرش عمد ا علت اما داردا متعددی عمل قطعاٌ برخسردها گسنه ای   شسد می داد  کردن فکر و کردن بح ت ی

 عضس شاگردان معلمان از  نان  دادند قرار مطالعه و تحقید مسرد تجربی طسر به را مسئله ای  جکسسن و کتتل(  1859 بسدوا) است خالق

 ربسیا  مد  بدست نتایج  دهند جای بسدا شد  تعیی  مالک حسب بر که ط قه پنج در را  نها از یک هر که خساستند نمسنه گرو  یک

 تر بیش متسسط هسشی ی بهر  از برخسردار شاگردان به نس ت را زیاد بحر هسش دارای شاگردان معلمانا که ترتیب ای  به  بسد چشمگیر

 از حمایتی چندان معلمان  بسدند معلمان ی عالقه مسرد گرو  متسسط افراد ی انداز  به فقط شاگردان تری  خالق برعکس و داشتند دوست

 جسسرانه که درسی تساند می خالق شاگردان سئساال   دانند می خسد در  برای تهدیدی را شاگردان ای  زیرا کنندا نمی خالق شاگردان

 دشای و است منتظر  غیر  نها سئسال مسارد بسیاری در و دهد قرار شک مسرد شسد می پرداخته و ساخته تدریج به و تشریح معلم طرف از

 پرورش و  مسزش به سررسیدن از) بنابرای ( 1859 بسدوا  ل ) است نکرد  بینی پیش را  ن جساب الاقل یا دهد جساب  ن به نتساند معلم

 امروز  جهت ای  به  است یادگیری و یاردهی امر در ساالرانه مرد  باز های شیس  کارگیری به و  مسزشی سنتی روشهای از شدن دور خالقا

 القیتخ استعداد زیرا  مسختا  نان به را اندیشیدن روش و داشت وا فعالیت به را  نان فکر محفسظا ا از شاگردان ذه  ان اشت  جای به باید

 در استعداد ای  شدن شکسفا چگسنگی دارد اهمیت  نچه ولی  است پذیر امکان شاگردان عامه مسرد در  ن بروز و فطری کامالٌ است امری

  است خالق باقس  افراد

 

  ؟ پیوندد می وقوع به خالقیت چگونه 
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 فردی است امری خالقیت -2  برخسردارند خالقیت بالقس  تسانایی از  مسزان دانش همه دیگر ع ار  به پذیرا تسسعه است امری خالقیت -1

  است فردی های تسانایی ارزیابی با تسأ  خالقیت ارزیابی و

 خالقیت قدر  برانگیختگی مسجب م تکرانه تفکر و تخیلی ی اندیشه -4  کند می رشد کاو و کند و تجربه  زمایشا طرید از خالقیت -8 

 خالقیت -3  یاست ضرور امری خالقیت رشد برای قسی نفس به اعتماد با است همرا  نفس به اعتماد و فکر استقالال با خالقیت -5  شسد می

 خالقیتا -1  کند می بیشتر را  ن ارزش خالق تجربه ی دربار  بح ت  گردد می تر غنی شخصی برداشتهای و احساسا  بیان طرید از

 (1835 امروز   )است زندگی های نعمت همه از مندی بهر  و جذب تسانایی و  گاهی ی تسسعه

 خالق افراد ویژگیهای 

 دهند یم ارائه جدیدی نظریا  و عقاید افکارا  نها  است نگرفته قرار تسجه مسرد ق الٌ که بینند می را هایی وضعیت و مسائل خالق افراد -1 

 رارق تحلیل و تجتیه و بررسی مسرد را  نها داد ا ربط هم به را گسناگسن منابع از حابل تجربیا  و فکر اندیشها -2  عاجتند  ن از دیگران که

 گذشتگان چه  ن به و پردازند می مسضسع هر بررسی به گسناگسن طرق از معمسل طسر به -8  پردازند می جدید   ار خلد به و دهند می

 بیشتری بینش و ذهنی نژروی از ال داهه فی -4  کنند می تردید گذشتگان ق لی های فرش پیش به نس ت و کنند نمی اکتفا اند داد  انجا 

 (  1815 مقد ا قرائنی) برخسردارند باالیی پذیری انعطاف از عمل و فکر در -5  کنند می استفاد  و گیرند می کمک  نها از و برخسردارند

 خسش عادی افراد با مقایسه در  نها که دهد می نشان نیت است داد  انجا  خالق افراد شخصیت زمینظ در( 1131) "بارون" که مطالعاتی 

 امسر و مسائل از و بسد  النفس ضعیف تر کم خالقا افراد  کنند می لذ  احسا   ن شدن  زاد طرید از یا اند تنش دن ال به و است تر بنیه

 شناخت از تا کند می کمک  نها به خصلت ای (  شدن مسخر  و تصحیح اشت ا ا خطر)  دارند کردن خطر به زیادی تمایل  نها  اند  گا 

 خالقیت در نقشی چه شخصیتی ویژگیهای که پرسش ای  به پاسخ در( 1119)تسرنس  برسند فعال شناختی به و بگذرند تفاوتی بی و منفی

 ردناک خطر برای  مادگی ق یل از ویژگیهایی  شسد  ن مانع هم و سازد  سان را خالقیت تساند می هم شخصیت:  است گفته کندا می ایفا

 و هگسن معما های مسقعیت ی دربار  پرسشگری ابتکار رأیا شهامت پایداریا و پشتکار اندیشها استقالل گریا جس و جست و کنجکاوی

 گسنه ای  تشسید برای ما که عملی هر":  گسید می او  اند شد  شمرد  خالقیت ساز  سان ویژگیهای جمله از دشسار امسر با شدن درگیر

 مسجب که باال شخصیتی ویژگیهای مقابل در( 1811 سیفا  ) "دهد می سسق تر بیش خالقیت جهت در را شخص دهیم انجا  رفتارها

 ویژگیهای بار  ای  در( 1119) گیلفسرد  کنند می جلسگیری خالقیت بروز از که دارند وجسد دیگری ویژگیهای شسندا می خالقیت شکسفایی

  وییکمر و قدر  برابر در تسلیم کاریا سازش دیگرانا از انتقاد جسییا عیب تر ا مقاومتا بافی منفی گریا سلطه:  برد می نا  را زیر

 (1811 سیفا)

 موانع خالقیت

 به که ای جامعه افراد   ید می بسجسد افراد در اجتماعی محیط و فرد گذشته تجارب به تسجه با زمان مرور به که:  نفس به اعتماد عد  -1

 اعتماد کمتر ابرسند بلسغ و رشد به تا است نشد  داد  فربتی چنی   نها به و اند نکرد  پیدا خسدیابی فربت دیگر نیارهای علت به متلس قسل

 کردن رفتار دیگران از متفاو  زیرا همگسنیا و همرنگی به تمایل -2   یند می بار دیگران فرمان ردار و متکی همیشه و کنند می پیدا نفس به

 عساملی مهمتری  از منفیا العمل عکس -8  شسند می سرزنش و تمسخر مسجب سنتیا جسامع در خصسص به نرفت ا را دیگران روش و را  و

 حذف -4  دارد مث ت تفکر و تلقی طرز به نیاز خالق تفکر  دارد جدید ی اید  یک و نا شنا مسضسع یک روی بر شدید تخری ی ا ر که است

 وقتی مثالً  ) است  مسز دانش کنجکاوی قس  ی بازدارند  که محدودیتهایی -5  مسزان دانش به ندادن بافی خیال ی اجاز  و ها بافی خیال

 و انحراف از تر  -1( دیگران های عقید  یا شخص خسد داوری پیش شامل) ها داوری پیش -3( شسد می خسته کردن سئسال از معلم که

 خالق  مسزان دانش های ویژگی فرهنگی هنجارهای و ها ارزش -9 اجتماع با نسایی هم در سعی



 

1 
 

 شاگردان  است خالق  مسزان دانش در قسی ی حافظه و مفاهیم سریع درک استداللا قدر  از ع ار  خالقیتا نظران باحب دیدگا  از 

 تفکر های مهار  سنجش به مربسط های  زمسن در اما کنند نمی کسب ای العاد  فسق چندان ی نمر  هسش های  زمسن در لتوماً خالق

 تسان می مه متسسط هسش با بلکه باشندا خالق تساند می که نیستند تیتهسش اشخابی فقط بنابرای    ورند می بدست باالیی نمر  واگرا

 به راجع( 1119) تسرنس تحقیقا  نتایج  داد نس ت تسان می دارند ذهنی ماندگی عقب که افرادی به فقط را خالقیت کم سد و بسد خالق

 بی  نتیجه در و است 123 تا 11 بی  خالق  مسزان دانش هسشی ی بهر  معدل که است ای  ی دهند  نشان خالقیت و هسش" رابطه

 های حل را  اند خالق که  مسزانی دانش( 1831 سیفا  )"ندارد وجسد تحصیلی رفت پیش در داری معنی تفاو  خالق و باهسش شاگردان

 ازب شرایطی در که دهند می ترجیح و اند تعصب بی و مستقل خسد های نگرش و بازخسردها در  نها  دهند می ارائه مسائل برای هسشمندانه

 عالیتهایف و ورزش از بیش فرهنگی فعالطتهای به کسدکان ای   کنند مطرح را خسد دیدگاههای تا کنند فعالیت( یادگیری نظر از)  نامحدود و

 ش اهت بی احسا   نها خصایص مهمتری  از و  یند می شمار به مجله و کتاب خسانندگان از خالق  مسزان دانش  دارند عالقه اجتماعی

 یم مراجعه دوستان به تر بیش مشسر ا برای و گیرند می عهد  به را ره ر نقش غال اً گروهی فعالیتهای در ها  ن  است دیگران به بسدن

 می معلم تهدید باعث و کند می جلس  نامعقسل و عجیب  نها سئساال   اند گرفته لقب انظ اط بی و  شسبگر خالقا شاگردان  والدی  تا کنند

        شسد

:  اند کرد  عنسان چنی  را خالق  مسزان دانش ویژگیهای و اند داد  انجا  تحقیقاتی( 1111) کاک ولی( 1133) تسرنس ا(1132) نیکسسن

 ظرفطت دارای -8  اند برجسته بسیار فضایی و کالمی هسش نظر از -2  هستند متسسط سطح از باالتر هسشی نظر از  مسزان دانش ای  -1

 نظر از -5  کنند تجربه را مختلف فعالیتهای و امسر هستند  ماد  -4  هستند مختلف وقایع نگهداری و   ت در العاد  فسق ای حافظه های

 -1  کنجکاوند و فعال افرادی -9  هستند راحت و بریح بیان نظر از -1  دارند مطلسب رفتاری اجتماعیا نظر از -3  هستند مستقل فکری

 و مقا  -11  دهند می نشان عالقه فلسفی و مذه ی مسائل به -11  برخسردارند   واگرا تفکر از عمسماً سئساال  به پاسخ و مسائل حل در

 ( 1835 افروزا) اند ساد  و بادق خسدجسشا -12  ناپذیرند خستگی و پذیر انتقاد باجرأ ا

 داد؟ پرورش آموزان دانش در را خالفیت توان می چگونه

  مسزان دانش به باید -2  بیابند را سئساال  جساب خسدشان تا کرد راهنمایی را  نها و گذاشت احترا  باید  مسزان دانش سئساال  به -1 

 خالق اظهارا  و نظریا  -8  پذیرفت باید باشدا ممک  کال  در  نها پذیرش که را عقایدی و است ارزش دارای عقایدشان که داد نشان

 جهت از تهدیدی  نکه بدون اوقا  گاهی -4  شسد فراهم  نها ظهسر زمینه و گیرد قرار تشسید مسرد معلم تسسط بایست می  مسزان دانش

 قضاوتی ن اید هرگت -5  دهند انجا  خساهند می خسدشان که را کارهایی تا گذاشت  زاد را کسدکان باید باشدا کار در انتقاد یا ارزشیابی نمر 

 معی  و معلس  ق ل از چیت همه:  مانند هایی اندیشه -3  شسد تشریح  ن نتایج و عمل  نکه بدون  وردا عمل به  مسزان دانش رفتار مسرد در

 ایدن  کردا دن ال را خسد خاص نگرش تسان نمی و کرد اطاعت اند شد  معرفی زمینه هر در متخصص عنسان به که افرادی از باید استا شد 

 به شدن م دل امکان اینصسر  غیر در زیرا  وردا وجسد به را الز  درک و مهار  ای زمینه هر در باید -1  شسد ایجاد  مسزان دانش ذه  در

 اهدنخس فراهم تصادف و شانس برحسب جت خالقیتا از بخشی عنسان به برتریا  وردن دست به امکان نیت و خسب هنرمند یا دانشمند یک

 -1  اشندب داشته را نس بابی گشسدن برای الز  فعالیتهای انجا  تسان ای زمینه هر در تا کرد بارور را افراد تخیل و ابتکار نیروی باید -9  شد

 درک ار مفاهیمی و روابط شسدا می برانگیخته  نها خالقیت نسعی به که کسانی زیر گذاشتا احترا   مسزان دانش عادی غیر عقاید به باید

 به باید مربی  کند هدایت تاز  سئساال  به را فرد که باشند طسری باید جسابها -11  باشند خ ر بی  ن از است ممک  بقیه که کنند می

 جس و جست و کاوش مشغسل ناخسد گا  و خسد گا  او ذه  تا بگشاید تری تاز  معلمهای به را  مسز دانش سئسالا هر به دادن جساب هنگا 

 جمال  شسد خساسته  نها از باید  شسد می  مسزان دانش خالقیت مسجب که است دیگری مسارد از ناکامل امسر و اشیاء تکمیل -11  باشد

 را  نها و ب یند نتدیک از را اشیاء باید  مسز دانش -12  کنند کامل را کار  نیمه اشیاء حتی و م هم و تما  نیمه تصاویر و ها نقاشی ناکاملا

 هب را  نها نیفتد خطر به  مسزان دانش سالمت که  نجا تا تسان می  کرد نخساهد ارضا را او کنجکاوی تنهایی به شی مشاهدة  کند رو و زیر
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 ها یادگیری نسع ای  از و شسد دید  تدارک م تکرانه یادگیری برای مناسب های فربت باید -18  کرد ترغیب و تشسید تخیلی بازیهای

 هب کسدک شدژد عشد و کنجکاوی  اندازد می کار به خسد را اش تسانایی که است ای  خالق انسان مشخصا  از یکی زیرا گرددا قدردانی

 زند  ار قابلیت ای  که است ای  مربیان ی وظیفه  اند قد  پیش کسدکان همه تقری اً یادگیریا در که دهد می نشان تاز  مطالب کشف

 بپرسند را هایی سئسال باید معلمان -14  کنند کشف را امسر و اشیاء خسد ی سلیقه و ذوق مطابد کسدکان اوقا  گاهی که بگذارند و نگهدارد

 جادای و واگرا تفکر مسجب باشندا متعدد جسابهایی دارای که سئسالهایی  وقت چه و کسی چه کجاا با نه شسندا می  غاز چگسنه و چرا با که

   شسند می  مسزان دانش در خالقیت

 تورنس دیدگاه از آموزان دانش شخصی خالقیت پرورش اصول

 ت حر خالقانه سئساال  کردن مطرح در که  مسزانی دانش  گرفت نادید  ن اید را  مسزان دانش عجیب و معمسل غیر غریبا سئساال  -1 

 ئساال س تسانند نمی برسنددکه نتیجه ای  به  مسزان دانش اگر  کنند حیر  دچار سئساالتشان داشت  ربط نظر از را شما است ممک  دارندا

 شدان خالقیت ارتقای به است ممک  چالشگر و معمسل غیر سئساال  طرح به تشسید  کنند می اجتناب  ن طرح از بپرسندا را خسد خسب

 القانهخ رفتار ن اشدا شما واکنش نگران و بپرسد را خسیش عالقه مسرد سئساال  تساند می واقعاً ب یند  مسز دانش که زمانی  بینجامد  مسز

 بسطنامر و بد احمقانها برچسب سئساال ا و فکرها به  بیابید مث ت نکا  فکرها همه در کنید سعی -2  یابد می تعمیم ها زمینه سایر به اش

 سدخ سسی از مطال ی با بدا سئساال  که است ای  روش بهتری   دهد می کاهش بپرسدا بهتری سئساال   مسز دانش که را احتمال ای  زدنا

 کمتری احتمال کندا می ارزیابی را خسد فکر  مسز دانش که زمانی  کند فکر تر بیش مسأله مسرد در بخساهیدا گیرند  یاد از و شسد دن ال شما

 از بسیاری  دهید پاداش خسیش  مسزان دانش خالقیت به منظم طسر به که است مهم -8  بپرهیتد سئسال طرح از  یند  در که دارد وجسد

 از -4  کنند پیدا تری بیش گرایش ها فعالیت گسنه ای  به خالقانها های فعالیت برای پاداشی دریافت با که اند داد  نشان  مسزان دانش

  ن و اریدد خالقیت انتظار ایشان از که بگسیید خسد  مسزان دانش به اگر  کنید طلب  نرا و باشید داشته خالقیت انتظار خسیش  مسزان دانش

 باید خالقیت به نمر ا نظر از -5  شد خساهید رو روبه تری بیش خالقیت با کنیدا ارزیابی امسزان دانش کلی عملکرد از بخشی عنسان به را

 متیازا بسر  به ولی  داد پاداش باید فرد خالقیت به  نیست منصفانه چندان نمر  برای  مسزان دانش از خالقیت انتظار  داد اضافی امتیاز

 انشد به نس ت اندا داشته خالق الگسش که  مسزانی دانش دهندا می نشان مطالعا  برخی  دهید نشان الگس خالق رفتارهای برای -3  اضافی

  اند کرد  عمل تر خالقانه اندا نداشته خالق الگسی که  مسزانی

 خالقیت برای ی الگوساز 

 دربار  کردن بح ت ا ر در  مسز دانش  است خالق الگسهای دادن نشان  مسزانا دانش خالقیت پرورش مؤ ر بسیار های شیس  از یکی 

 در خسد تحصیل دوران از که معلمانی  بگیرد الگس  ن از تا شسد داد  نشان او به خالقانه عمل شیس  اینکه مگر شسد؛ نمی خالق خالقیتا

 کها رید و می خاطر به را معلمانی بلکه اندا ان اشته مطلب ان سهی با سخنرانی طرید از ا شمار ذه  که نیستند  نانی داریدا بیاد مدرسه

 باید که درسی مسضسعا  و محتسا بی  اندا بسد  الگس برایتان که معلمانی زیادا احتمال به  است بسد  الگس برایتان هایشان کنش و تفکرا 

 مهار  انندم تسان نمی را خالقیت که باورند ای  بر خالقیت   پرورشکاران  اند کرد  می برقرار تسازنی شماا به تفکر  مسزش و شد می تدریس

 و سندش  شنا خالقیت فرایند با باید  مسزان دانش  گیرد نمی سامان العمل دستسر ارائه و تهیه با خالقیت  داد پرورش  شپتی چسن خابی

 بنیادی بسیار خالقیت فرایند دادن نشان برای سازی الگس  بکسشند ها نسشته و ها ساخته دست هاا اید  خلد برای زا خالقیت بستر یک در

  نان خالق الگسی نقش ایفای برای  مسزان دانش مددکار شما اندیشه حابل  بیندیشند خالقیت و اهداف هاا ارزش هاا اید  ی دربار   است

 با ندتسا نمی معلم  هستند او خالقانۀ رفتار متسجه دهندا نشان تسجه خالقیت دربارة معلم گفتار به  نکه از پیش  مسزان دانش زیرا است؛

 دانش  نچه رابرب در عمد  محدودیت خسدکار مدی حس پرورش  برسد بسیار نتایج به خسد عمل با باید بلکه برسدا نتیجه به بازگفت  و گفت 

 ددارن را  ن تسان و قابلیت همگی  مسزان دانش  برنیایند " ن دادن انجا " عهد  از کنند فکر که است  ن "بدهند انجا  تسانند می"  مسزان

 گا   افکند پی  نان در را خالقیت برای محکم ای پایه باید نخست منظسرا بدی   شسند مند بهر  چیتی  فریدن لذ  از و باشند خالق که
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 مانزندگی در امروز  نچه از بسیاری   ورند می وجسد به مانع دهند انجا  قادرند  مسزان دانش انچه برابر در منفیا های پیا  با والدی  و معلمان

 ملمانی به( 1139  جکسبسسن و رزنتال  بر یید اش انجا  ی عهد  از تسانید نمی اند گفته ما به که است  ن از ناشی نیستیما انجامش به قادر

 دفیتصا بسر  به که  مسزانی دانش  درخشید خساهند  یند  سال  مسزانشان دانش برخی که اند داد  نشان شناختی روان  زمسنهای گفتندا

 ای   سدش می گفته  پیگمالیسنی ا ر نتیجها ای  به گا   کردند عمل  مسزان دانش سایر از بهتر شدندا می خساند  مستعد و شدند انتخاب

 مسزان  دانش اگر  داد خساهند نشان مطلسبی عملکرد خسد از باشیم داشته ایمان  مسزان دانش قابلیت و تسان به اگر که دهد می نشان مطالعه

 باورهای کند می مساجه دشساری با را  مسزان دانش  نچه  کرد خساهند عمل زی ایی به  ورند عمل به دارند ذه  در را  نچه یابند اجاز 

 وارد  او ما  در که کسدکانی خالقیت اردوگا   است هایشان تسانمندی دربار   نان نادرست باور نیت و  نان های تسانایی به نس ت ما نادرست

 ورد گسناگسن پیتهای از پر که کنند می حمل خسد با هایی کیف کتابا از پر هایی کیف  وردن جای به شسند می   "ای دور  میان مدرسۀ"

 قابل ها ن از برخی که چیتهایی کنند؛ می ت دیل جدیدی ابتکاری چیتهای به را اشیاء ای   مسزان دانش هفته پایان در است منتل ریختنی

 اکران" شهر رد واقع "اینسنچرپلیس" مؤسسه خالقیت اردوگا  گذار بنیان  نیستند دیگر برخی و اند استفاد  قابل  نها از برخی و اند استفاد 

 نظسرم همی  برای کشسر سر تا سر در است خالقیت ترویج برای انتفاعی غیر مرکتی که مؤسسه ای   بسد اوهایس ایالت شرقی شمال در "

 علس  شامل پسدمان هر  است شد  تشکیل را مسضسعی پسدمان پنج از یک هر که دارد متفاو  ای برنامه چهار خالقیت اردوکا   دارد شهر 

 هب پرداخت   نها ی همه مشترک هدف و شسند می تدوی  ق ل روز های فعالیت اسا  بر ها پسدمان  است هنر و تاریخ ریاضیا ا تجربیا

 تفعالی در �  نمائیم می مطرح اینجا در را  نها از نمسنه چند هاا پسدمان جتئیا  از  گاهی برای  است سرگرمی و خالقیت گشاییا مشگل

 ادند گسش با تا کسشند می اردوگا  در حاضران رسد می اردوگا  به دیگر سیار  یک از رادیسئی عالئم "برسان ره ر  گسش به مرا بدای"

 ای  به و سازند می بعدی سه فرماندهی "مدول" از ای نمسنه  نها منظسر ای  برای بگیرند تما  ناشنا  سیار  بیگانگان با عالئم ای  به

 و ندک با اردونشینان "بازی های تیله از ناشی اختراعا " در �   مسزند می مطال ی فضایی مدولهای نسع ای  ساخت ابسل ی دربار  وسیله

 رکتح فیتیک و ابطکاک مفهس  سازیا تیله از ملهم هنر سنتیا های تیله کردن درست تاریخ ی بار  در را مطال ی بازی تیله مسرد در کاو

 یک زا گسناگسن قسمتهای اردونشینان "کنم اختراع تسانم می" فعالیت در �   مسزند می شتاب و لختی نیروی گرانیگا ا گشتاورا شامل

 هر  کنند می سسار خساهند می خسد که  نگسنه را شد  باز قسمتهای  نها  شسند  گا   نان کار چگسنگی از تا کنند می باز را منتل وسیله

 و تحرک " فعالیت در مثالا برای  سازد می خشنسد و راضی را یادگیری شیسة نسع هر با کسدک هر که دارد انعطافی و کیفیت چنان پسدمان

 برنامه  شسند نا ش نیست  حرکت قسانی  با اردوگا ا پارک کنند  سرگر  نقلیه وسایل ساخت و طراحی چگسنگی بررسی با اردونشینان "جن ش

 پسدمان زا یکی در مثالا برای  است برانگیت چالش بترگساالن برای قاعدتاً که بیامسزند را مفاهیمی که دهد می امکان کسدکان به درسی های

 راف را مفاهیم ای  کارناوال خاص بازیهای ضم   نان   مسزند می را احتمال ریاضی مفاهیم اردونشینان "احتمال کارناوال" نا  به درسی های

  انگیتد برمی را درسی سابقۀ و تسان هرگسنه دارای کسدکان یادگیری شسق و ذوق که است شد  طراحی طسری درسی برنامه  گیرند می

  نندک استفاد  در  کال  در  نها از بتسانند  نان تا گذارد می معلمان اختیار در بسیاری گشای مشگل های فعالیت نیت خالقیت اردوگا 

 در رسید واحد یک بتساند  ن کمک به تا کرد ابداع بازی نسعی "بازی تیله از ناشی اختراعا " فعالیت اسا  بر معلمان از یکی مثالا برای

 تههف هر در کنند می وظیفه انجا   مسزشی کنندگان تسهیل نقش در که معلمان  دهد ارائه ا است معروف  ن های تیله که ا مکتیک مسرد

 تندنیس ناگتیر  نان  کنند می کار التا  و فشار هرگسنه از عاری محیطی در  مسزانا دانش مانند معلمان  نمایند می تدریس درسی واحد یک

 وگا ارد در خالق های اندیشه و یادگیری  باشند پاسخگس دولتی درسی های برنامه رهنمسدهای از پیروی یا درسی مت  یک کامل ارائه برای

 می انکسدک  نیست کار در هم  زمسنی یا نمر  هیچ و شسد نمی اعمال اشت ا  ارتکاب برای تن یهی هیچ زیرا شسد؛ می برانگیخته و تقسیت

  کنند شفک را خسد ی نهفته استعدادهای و بپردازند دلپذیر و کنند  سرگر  کارهای به باشندا فعال گیرندا قرار داوری مسرد  نکه بی تسانند

 دانش در را خالقیت  سانی به تسانند می  یا نیستندا خالق خسد که  مسزگارانی که دارد وجسد بحث ای  خالقیت و  مسزشی های رسانه

 هایی تفرب و کند تشسید و بازشناسی  مسزان دانش در را خالقیت کند کسشش تساند می  مسزگاری هر رسد می نظر به کنند؟  مسزانتشسید

    ورد فراهم  ن وقسع برای را
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  از عبارتند كه است شده مطرح باره این در ویلیامز و تایلور كتاب از پیشنهادهایی

 طرح -2  است مفید  مسزان دانش به الگس معرفی برای کار ای   بگذارند نمایش به را خالق افراد کارهای که ای گسنه به ها رسانه انتخاب -1 

 کسدکان یبرا خصسباً افرادا تما  برای همیشه ها ناشناخته بینش و شهسد هیپنستیت ا زمی ا ی کر  تسلدا مانند اسرار میتا مسائل حسل رسانه

  ندک می بیشتر ها زمینه ای  در را  نان سئساال   مسزانا دانش برای زیادی های ناشناخته وجسد  هستند ای ویژ  جذابیت دارای نسجسانانا و

 معلمان از گروهی یافت  -8  سازد تحریک را  مسزان دانش تخیل و کنجکاوی طریدا ای  از و کند تأکید ها ویژگی ای  بر تساند می معلم

 یسةش نتدیک از و شسند حاضر خالق معلمان تدریس کال  در تسانند می معلمان   نها کار و تدریس چگسنگی دربار  تحقید و خالق بسیار

 القخ های تسانایی متعددا سئساال  طرح با تساند می ق لی  گاهی با معلم( فیلم) علمی ا  مسزشی رسانه تهیه -4  کنند مشاهد  را  نان کار

 ای  ناتما  بسر  به  مسزشی های رسانه طراحی -5  کند وارد علمی ماجرای یک در مستقیم غیر طسر به را  نان و برانگیتد را  مسزان دانش

  ممک و پردازد می ذهنی کاو و کند به ناخسد گا  طسر به ناکافیا اطالعا  یا و دیدن با  مسز دانش روشا ای  در  است عملی نیت پیشنهاد

  مسزان دانش که باشد شکلی به ها رسانه طراحی زندگی محیط به تسجه با ها رسانه طراحی -3  شسد خالقیت پرورش عامل امر ای  است

 نگرش ای  سسعهت ضرور   دهند تغییر را محیط بتسانند محیطف با سازگاری جای به که معنی بدی   کنند زندگی تغییرا  با چگسنه بیامسزند

  مسزان دانش از فیلما یک پایان نمایش از پس روشا ای  در  مسزان دانش به فیلم پایان نمایش -1  است ضروری امری امروزیا کسدکان در

 ایبر هایی حل را  و کنند بحث فیلم ی دربار  شسد می خساسته  مسزان دانش از همچنی   بتنند حد  را فیلم  ن مسضسع شسد می خساسته

 قشن ابتدایی دور  در که دروسی از یکی  مسزان دانش خالقیت قس  پرورش در  ن نقش و تجربی علس  در   بیابند  ن احتمالی مشکال 

 بکت محتسای در اخیر سالهای در که تغییراتی به تسجه با  است تجربی علس  داردا  مسزان دانش خالقیت قس  ظهسر در کلیدی و اساسی

 عمناب در  ای  تدریس در معلمان تسسط بحیح تدریس روش کاربرد عد  اما  است مناسب نس تاً  نها محتسای شد ا ایجاد علس  درسی

 هابار همگان که دهند می بروز خسد از منتل در را متعددی های خالقیت دبستان به ورود از ق ل کسدکان از بسیاری  شسد می خالقیت بروز

 یکاردست کردن درست شهرهاا در بازی اس اب خمیر و روستاها در گِل از گسناگسن چیتهای و شکلها اقسا  و انساع ساخت   ایم بسد   ن شاهد

 هب ولی دهدا می بروز دبستان به ورود از ق ل کسدک یک که است هایی خالقیت همه اینها     و ل ا  دوخت  و منتل در گسناگسن وسایل از

 رکسبس او خالقیت استعداد و ذوق و زند نمی خالقیتها گسنه ای  به دست دیگر دبستان به ورود با خالق کسدک همی  که شد مشاهد  کرا 

  است شد 

 که است داد  نشان بررسی  باشد  مسزان دانش خالقیت پرورش در مؤ ر و مهم عسامل از یکی است ممک  معلم مناسب تدریس روش 

 هب خالقیتا پرورش زمینه در الز   گاهی و تخصص نداشت  دلیل به ولی دارند مث ت نگرش خالقیت قس  پرورش به س ت ن معلمان

 دانش برای اساسی و پایه درو  از یکی تجربی علس ( 1813 نژادا پسران  )شسند می متسسل معلسما  انتقال بر م تنی تدریس روشهای

 پیداست  ن نا  از که طسر همان و  باشد خالقیت بروز برای مناس ی های زمینه است ممک   ن مسضسعا  که است ابتدائی دور   مسزان

 ا مسزان دانش خالقیت پرورش علمی روشهای از یکی دانیم می که چنان دیگر سسی از و است مشاهد  و  زمایش تجربها بر م تنی علمی

 نقش خالقیت بروز در تساند می عمل ای  بنابرای ا  است  زمایش تجربۀ و( 1891 تسحیدیا)  ن کردن دستکاری و نتدیک از اشیاء مشاهد 

 العا اط کسب و  زمایشگاهی فعالیتهای دادن انجا   مسزان دانش خالقیت قس  پرورش در مؤ ر  زمایشگاهی فعالیتهای  باشد داشته مؤ ری

 حل برای فربت ایجاد( 2 علمی حقاید حفظ جای به واقعی یادگیری ایجاد( 1:  جمله از دارد متعددی نتایج  مسزانا دانش برای علمی

 علمیا مهار  افتایش( 4( 1811 فرا قمی) کاردان و الید افراد تربیت و  مسزان دانش تسانایی و ظرفیت رشد( 8 خالق فکر طرید از مسأله

 یم بارز و شکسفا را های خالقیت و استعدادها افتائیما می را مهار  بخشیما می ژرفا را یادگیری  زمایشگاهیا فعالیتهای با کارها در دقت

 به 1819 رادا مقیمی) است کارگا  و  زمایشگا  در  نها مستقیم تجارب از استفاد   مسزان دانش خالقیت پرورش روشهای از یکی  کنیم

 تشسید راه ردهای(  1831 شمیما) شسد می محسسب علس   مسزش بنای سنگ  زمایشگاهی فعالیتهای و  زمایشگا ( شهر رای دکتر از نقل

 ازگاریس پیچید  و متحسل محیط با شسد می س ب مهارتی چنی  از استفاد  اندا ط یعی پرسشگران  مسزانا دانش سازی اید  و پرسشگری

 مشخص های خپاس معلم اگر  است  نان پرسشگری نتایج برابر در معلم رفتار نسع به بسته  مسزان دانش پرسشگری مهار  کاربرد تداو   یابند
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 تداو  پرسشگری مهار  بگذاردا گا  درسی کتاب و معلم مهار  و دانش فراسسی به  مسز دانش ندهد اجاز  و بخساهد را خسدش نظر مسرد و

  نچه کاربرد  نها میان از  دارد وجسد مسائل و ها فرخی کشیدن چالش به برای گسناگسنی راه ردهای(  1114 ا  استرن رگ) یافت نخساهد

 سیدتش طرید از را  مسزان دانش خالقانه عملکرد تسانند می معلمان مسئله مجدد تعریف و تعریف( الف:  از ع ارتند است عملی ها کال  در

 القانهخ عمل به هم در  کال  در سخنرانی و تحقید مقالها مسضسع انتخاب  کنند تشسید ها پروژ  و مسائل تعریف باز و تعریف به  نان

 ورزی اندیشه تحریک به گیری نتیجه شیس  ابتارا انتخاب عملا شیس  انتخاب در عمل  زادی رفتها هم روی  کند می کمک  مسزان دانش

 یمناس  فربت شد ا ارائه  ن از مجددی تعریف یا شد  تعریف ای مسئله که گا   ن سازی اید  ترغیب( ب  کنند می کمک  مسزان دانش

 یدکن تالش دادیدا قرار سازی اید  فضای در را  مسزان دانش که هنگامی  برانگیتید حل را  تسلید و سازی اید  برای  مسزان دانش تا است

 کسشیدب شدندا ارائه ها اید  همه که  ن از پس  شسند ارائه هستند که کیفیتی و شکل هر به ها اید  بدهید اجاز   نتنید داوری یا نقد به دست

 به دبای که است امر ای  بر ناظر پروری اید  راه رد گسناگسن مسضسعا  طرید از پروری اید ( ج  بپردازید  نها داوری یا ها اید  ارزشیابی به

 هارتهام عالیدا طرید از تسانید می منظسر بدی   بتنند خالقانه عملی به دست گسناگسن درسی مسضسعا  طرید از تا کرد کمک  مسزان دانش

 تیاقاش از تسانید می نداردا عالقه  ن کتابی شکل در ریاضیا  به  مسزی دانش وقتی مثالا برای  شسید عمل وارد  مسزان دانش تسانائیهای و

 اید  راه رد در گفت تسان می ترتیبا بدی   کنید ارائه فست ال بازی زمی  هندسه با ارت اط در را هندسی مسائل و کنید استفاد  فست ال به او

 رورشپ کاربردی های روش  دهد می قرار تسجه مسرد را درسی برنامه محتسای تلفید که است فعالیتهایی تدارک بر بیشتر تأکید پروری

 خسدباوری خالقا تفکر اساسی های شاخصه از یکی  مسزان دانش در خسدباوری و نفس به اعتماد حس تقسیت -1  مسزان دانش در خالقیت

  مسزش امر به جدی اهمیت -2  است مسفقیت اول شرط فردی های تسانایی به ایمان و مث ت های اید  ابسالً  باشد می نفس به اعتماد و

 و یممستق بسر  به را خالقیت و ابتکار ابسل باید باشیما می م تکر و خالق  مسزانی دانش داشت  خساهان ما اگر خالقیت و عمل ابتکار

 در شناسان جامعه و روانشناسان  رای از مندی بهر  -8  گردد پایدار و نهادینه  مسزان دانش در خالقیت تا داد   مسزان دانش به دار هدف

 اشندب می پیشرفت و تسسعه حال در سرعت به که هستند علمی شاخه دو شناسی جامعه و روانشناسی خالق  مسزان دانش پرورش چگسنگی

 یدستاوردها  ن از ما که است مناسب بسیار بنابرای   نماید می بازگس را  ن عملکرد و کشف را انسان پنهان زوایای از هایی بخش روز هر و

 از گیری بهر   مسز دانش خالق های شخصیت برای سخنرانی دادن ترتیب -4  گیریم بهر  م تکر و خالق  مسزان دانش پرورش در مث ت

 می قرار  مسزان دانش سایر اختیار در را خسد م تکرانه های اندیشه خالقا  مسزان دانش که ای  اول استا اهمیت حایت جهت دو از ابل ای 

 -5  شسند م تکر و خالق نیت خسد که نمسد خساهند تالش هایی شخصیت چنی  از برداری الگس با سایری  که است  ن فاید  دومی  دهندا

 یتجل و استعدادها شکسفایی در عاملی خسد مختلفا شرایط در زدن حد  روش از گیری بهر  زدن حد  به  مسزان دانش تشسید و ترغیب

 دبای چه و چیست؟ راهکار که بتنند حد  که بخساهیم  مسزان دانش از و نمسد مطرح گسناگسن مسایل شسد می زمینه ای  در  است خالقیت

  مسزش در سنتی روشهای  مسزشیا ابتارهای تکامل و علس  گسترش با امروز   مسزان دانش تدریس در فعال روش از گیری بهر  -3 کرد؟

 نقش معلم تدریسا فعال روش در است؛ داد  فعال روش به را خسد جای کردا می ایفا را کلیدی نقش دهند   مسزش و معلم فقط  ن در که

 اد د نشان تجربه معمسالً شسندا می مشغسل مطالب تحلیل و تجتیه و یادگیری فرایند به خسد  مسزان دانش و کند می اجرا را راهنما و ناظر

 کسشش و تالش با فراگیر و نگرفته قرار  مسز دانش اختیار در جساب که چرا شسندا می ظاهر بهتر شیس  ای  در پسیا و خالق تفکرا  که است

 دانش هر  مسزان دانش به منفی و مث ت احساسا  بیان برای فربت دادن -1  رسید خساهد مسئله حل و جساب به خسد ی جان ه همه

 رد خالقیت تجلی برای ای زمینه تساندا می ها واکنش  ن بیان که داشتا خساهد فردی به منحصر واکنش رویدادها و مسائل برابر در  مسزی

 هایفضا نمسدن دور و  مسزان دانش احساسا  و ها واکنش بیان برای  را  و ط یعی بستری و فضا ایجاد بنابرای   باشد  مسزان دانش سایر

 و رعایت انگیت چالش و محرک سئساال  ابداع و طراحی -9  است  مسزان دانش خالقیت پرورش در عملی اقدامی خسد پرالتهاب و خش 

 روزب برای ای زمینه سئساال ا نسع ای  برابر در شدن واقع حقیقت در کندا می وادار اندیشه به عمیقاً را  مسز دانش ابلا ای  از گیری بهر 

 شتاب و عجله از پرهیت -1   ورد می فراهم  مسزان دانش فراروی را جدیدی فکری های افد و سازدا می مهیا  مسزان دانش در خالق تفکر

 وندر از که حرکتهائی معمسالً  است برخسردار  را  حرکتی از و تدریجی است امری خالقیت تعالی و پرورش  مسزان دانش خالقیت تقسیت در

 اساسی ابلی معقسل غیر های شتابتردگی با م ارز   باشند می پرشتاب و سنجید  حرکتهای از دارتر ریشه باشندا می برخسردار یکنساختی
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 فرهنگی و عملی اقدا   مسزان دانش در خالقیت پرورش مضامی  با سراسریا مسابقا  برگتاری -11  باشد می خالق نیروهای تربیت در

 شسند می س ب مث ت روانی بار از برخسرداری دلیل به "مسابقه" کلمه معمسالً باشدا می مسابقا  از گیری بهر  خالقیت پرورش در دیگر

  مسزان انشد تسجه جلب مسابقا  ای  برگتاری از ابلی هدف ال ته  بنگرند نظر مسرد مسأله به بیشتری مسشکافی و دقت با  ن مخاط ان که

 عسامل حذف خالقیت پرورش در مؤ ر روشهای از یکی تن یه و کردن شرمند  تهدیدا تمسخرا از پرهیت -11  است خالقیت پرورش مسأله به

 شکسفایی مانع که هستند امسراتی از کردن شرمند  و تن یه تمسخرا تحقیرا ابسالًا استا  مسزان دانش فراروی از  میت تحقیر و منفی

  دباشن می خالقیت شکسفائی لساز  از خسدباوریا تقسیت و نهادن ارزش گذاردنا احترا  مقابل نقطه در شسندا می ها خالقیت و استعدادها

 در  باشد می خسیش فرد به منحصر های تسانایی و امکانا  با ویژ  انسانی  مسزیا دانش هر  مسزان دانش فردی تفاوتهای به تسجه -12

 فاوتهات ای  از اطالع و گیری بهر   نکنیم لحاظ برابر و یکسان را همگان ما که رسدا می نظر به ضروری ابلا ای  به تسجه خالقیتا پرورش

 خالقیت خاص الگسی یک تحمیل از پرهیت -18  بسد خساهد  مسزان دانش در مسجسد ی بالقس  استعدادهای شکسفایی و تحقد در عاملی خسد

 از ار اندیشۀ  زادی  مسزا دانش بر خسد تحمیل با بخساهد که الگسیی نسع هر باشدا داشته وجسد  زاد ای اندیشه که شد خساهد متجلی زمانی

 دبای باشیم می خالق و م تکر  مسزانی دانش داشت  خساهان ما اگر پس گرددا می کاسته خالقیت درجۀ از مقدار همان به نمایدا سلب وی

 که دیگری عامل  ن ارزیابی و خسدانگیت یادگیری جهت فربتا کردن فراهم -14  نمائیم پرهیت خاص الگسهای تحمیل از که نماییم سعی

 دبیامسزن خسد که دهیم اختصاص  مسزان دانش به را فربتی و زمان ما که است  ن باشدا داشته خالقیت پرورش در مؤ ری نقش تساند می

 شرایطی چنی  در خالق تفکر که دهندا قرار نقد بسته در را  ن محاس  و معایب و دهند قرار تحلیل و تجتیه مسرد را خسد مسز های  مسخته و

 دادن -15  است  نان در خالقیت رشد عد  معنای به خسدانگیت یادگیری برای  مسزان دانش به فربت عد  داشتا خساهد بهتری ظهسر

 که باشند  زاد باید  مسزان دانش خالقیتا ی قس  رشد پرورش در  انگیت بحث و معمسل غیر سئساال  طرح جهت  مسزا دانش به فربت

 فضا شرایطی هر تحت و فربت هر در باید حقیقت در نمایندا مناظر  و بحث  نها مسرد در و نمایند مطرح را معمسل غیر و م هم سئساال 

 و تشسید -13  ایم کشید  خالقیت برابر در  هنی  سدی نمائیما سلب را سئسال طرح فضای ما زمان هر پس  باشد فراهم سئسال طرح برای

 -11  یابند می را خسد مناسب الگسهای  مسزان دانش کها رسد می نظر به ضروری جهت  ن از عمل ای  خالق و مسفد  مسزان دانش معرفی

 فسن به اعتماد در ریشه که است باوری خسد ارکان از یکی ابل ای   مسز دانش به "است تسانست  خساست ا" ابل نمسدن ملکه و تعلیم

 سچکک بسیار برابرش در بترگ کارهای  نگا  تساندا می که باشد مطمئ  و باشد داشته ایمان خسد تسانائیهای به که  مسزی دانش هر داردا

 دانش تشسید -19  داشت نخساهد شکست جت ای نتیجه خسد پنداشت ناتسان و یأ  و تسانایی به ایمان عد  بالعکس و کرد خساهند جلس 

 المس رقابت های زمینه باید حقیقت در استا خالقیت پرورش در روانی فاکتسرهای از یکی عمل ای  خالق  مسزان دانش با رقابت به  مسزان

 ن  ی نتیجه که هستند یکدیگر با سازند  رقابت حال در دائماً نشاط از سرشار و  را  هایی محیط در  مسزان دانش و شسد فراهم سازند  و

 اوج به زمانی خالقیت کردن انتقاد فقط نه سازند ا انتقاد پرورش -11  بسد خساهد  مسزان دانش ی همه در  ن شکسفایی و خالقیت تعمیم

 عایبم و مشکال  و بپردازیم عملکردها ارزیابی به تسانیم می ما انتقادا  در معمسالً شسندا مطرح درست و سازند  انتقادا  که رسید خساهد

 سعن ای  و  نماید ارایه حل را  و راهکار خسد همرا  به که است  ن شایسته انتقادا  ال ته بکسشیم؛  نها بهینه ابالح در و دریابیم را کار

 رخسردارب درستی ی پشتسانه هیچ از و باشند می ورزی غرض روی از برفاً که انتقاداتی ولی باشندا می بخش حرکت و برند  جلس انتقادا 

 تسانیم می ما مفاهیم و مسایل در تصرف و دخل به  مسزان دانش هدایت -21  داشت نخساهد خالقیت پرورش ی تسسعه در جایگاهی ن اشندا

 و برسند جساب به دیگری روش از نمایندا طرح دیگرا ای گسنه را مسأله بسر  کنندا تصرف و دخل مسایل در که بخساهیم  مسزان دانش از

  رددگ می  مسزان دانش در خالقیت فتایند  رشد باعث مفاهیم و مسایل در تصرف و دخل  نماید ایجاد مطلسب ای نتیجه بتساند که عملی هر

  است سنتی و قدیمی  مسزشهای با م ارز  نسعی حقیقت در ابل ای  از گیری بهر  و رعایت جدید مفاهیم پذیرش تسانائی پرورش -21

 خالقیت پرورش مضامی  با کتابهایی تدوی  -22  است جدیدی نکا  فراگیری مشغسل لحظه هر در که است کسی  ن خالقا  مسز دانش

 نگارش رد عملی های گا  که رسد می نظر به ضروری بسیار بنابرای  شسدا می منتقل نیت کتب خساندن طرید از خالقیت  مسزان دانش برای

 پاسخ تا باشندا خسبی کنندگان سئسال باید خالقیتا تعلیم مربیان -28  برداریم  مسزان دانش برای خالقیت پرورش محتسای با کتابهایی

 طرید از یکی م : گفت می یسنانی فیلسسف سقراط چنانچه  است "سئسال" انسان ی نهفته فطر  بیداری روشهای از یکی خسب دهندگانی
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 الکتیکدی روش از گیری بهر  با که بسد خساهد مناسب بسیار بنابرای  شسند؛ بیدار جهالت خساب از تا زنم می نیش را انسانها کردنا سئسال

 هر ب که بیابندا را پاسخ خسد که بخساهیم  نان از و نمائیم طرح  مسزان دانش برای متعددی و خسب سئساال  ما( : متقابل پاسخ و پرسش)

  مسزان دانش برای عمل ابتکار پرورش مضامی  با هایی فیلم تهیه -24  داشت خساهد خالقیت شکسفایی در مؤ ری نقش روش ای  از گیری

 پرورش که دگرد تهیه هایی فیلم و ها برنامه مرت اً که است الز  پس استا زیاد بسیار فیلم از انسان تأ یر که است داد  نشان تجربه معمسالً

  است  مسزان دانش خالقیت پرورش در مکمل و کمکی ابتاری فیلم از گیری بهر   باشد  مسزان دانش در عمل ابتکار و خالقیت ی دهند 

 فعالیت  مسزان دانش در  ن ساخت  نهادینه و خالقیت شکسفایی جهت که مجمع ای  خالق و م تکر  مسزان دانش مجمع تأسیس -25

 تمامی برای خالقیت ترویج و اشاعه برای مناسب مکانی به و داد  گسترش را خسد اعضای فعالیت حیطۀ تساند می  را   را  نمسدا خساهد

 های بسلت  طرید از و شسد اندازی را  شهرها و استانها تمامی در مجمع ای  که بسد خساهد مناسب بسیار و باشدا کشسر نسجسانان و جسانان

 انشد ویژگیهای ا خالقیت ها واژ  کلید  نمایند منتقل یکدیکر به را خسیش مث ت  وردهای است داخلی رسانی اطالع نشریا  و خ ری

 اید  و پرسشگری راه ردهای خالقیت اردوگا   مدیا خسدکار حس پرورش ا خالقیت برای الگسسازی خالقیت پرورش ابسل ا خالق  مسزان

  ای در و  نهاست ی حرفه دادنا یاد چسن هستند؛ دهندگان یاد گرو  بترگتری  معلمانا چکید  خالقیت پرورش کاربردی روشهای ا سازی

 باید معلمان  است تدریس بخش تری  عمد  گرفت  یاد بلکه  نیست دادن یاد فقط تدریسا بدانند باید معلمان اند رسید  مهارتهایی به را 

  دبرسانن ها ابتکار و ها خالقیت پرشکس  دنیای به عالقه و عشد و ذوق با را فراگیران و برسانند خسد مسزی مرحلۀ به را خسد  مسزان دانش

 جا ان اما است پیچید  امری خالقیت  هاست ندانسته مرز به رسیدن برای داردا عادی ای محدود  که ها دانسته مرز از ع سر تسانایی خالقیت

 و  مسزش در سنتی روشهای از شدن دور خالقا پرورش و  مسزش به رسیدن الزمه  نیست باال هسشی ضریب نتیجه برفاً خالق عمل یک

 و داریپای و پشتکار پرسشگریا کنجکاویا پذیریا ریسک چسن ویژگیهایی  است یادگیری و یاددهی امر در باز های شیس  کارگیری به

 دارای که سئساالتی شسد می  غاز چگسنه و چرا با که کنند مطرح را سئساالتی باید معلمان  است خالق افراد ویژگیهای از رأی استقالل

 نشان خالقیت پرورش در مؤ ر بسیار های شیس  از یکی  شسد  مسزان دانش در خالقیت بروز و واگرا تفکر ایجاد باعث و باشند متعدد جسابهای

  مسزش بر تنید  درهم یادگیری روش از و ندارد وجسد استر  یا  زمسنی و نمر  هیچ یادگیری خالقیت اردوگا  در  است خالق الگسهای دادن

 بتفر و کند تشسید و بازشناسی  مسزان دانش در را خالقیت  مسزشی های رسانه طرید از تساند می  مسزگاری هر  کنند می استفاد  درو 

 می  ن مسضسعا  که است ابتدایی دور   مسزان دانش برای اساسی و پایه درو  از یکی تجربی علس   کند ایجاد  ن وقسع برای را الز  های

 ی یلهبسس که دارد وجسد مسائل و ها فرض کشیدن چالش به برای گسناگسنی راه ردهای  باشد خالقیت بروز برای مناس ی های زمینه تساند

 ید ا ترغیب مسئلها مجدد تعریف و تعریف از ع ارتند راه ردها ای  کرد تشسید  مسزان دانش در را سازی اید  و پرسشگری تسان می  نها

  داد پرورش  مسزان دانش در را خالقیت تسان می متعدد کاربردی روشهای از استفاد  با  گسناگسن مسضسعا  طرید از پروری اید  و سازی

 وسیلۀ به  مسزان دانش کار ارزیابی مهار  و رقابت در همکاری ترجیح و  مسزان دانش در غرور و مالکیت حس تقسیت -1 پیشنهادا 

 و  مسزان دانش با عمید عاطفی رابطۀ برقراری -8  ندارند ایکلیشه پاسخ یک فقط که پاسخا گسترد  سئسالهای از استفاد  -2  خسدشان

 از را شاهکارها برابر در ضعف احسا  و باشند جسیی حاد ه روحیه دارای معلمان -4   نان در گسناگسن هایرشته در شناخت کسب تقسیت

 رایب هاییفربت و فعالیت برای هاییومسقعیت کنند انگیتجلببحث هاییافته به را  مسزان دانش تسجه باید معلمان -5  کنند دور خسد

 حسا  از بحیح ی استفاد  و کنید فراهم را دسترسی قابل منابع فرضیا ا و نظریا  یا عقاید به رسیدن برای -3  کنند ایجاد  رامش

 استفاد  تدریس فعال روشهای از و کرد  تسجه فراگیران فردی تفاوتهای به -1  دهید  مسزش فراگیران در یادگیری فرایند در را مختلف

 بیان برای فربت دادن -1 معلم تسسط کال  در یادگیری ا یاددهی فرایند در همگرا تفکر و واگرا تفکر از تلفیقی استفاد  -9  کنید

 رییادگی کیفیت بر تکیه و تفکر کیفیت به تسجه -11  نها کردن شرمند  و تن یه تمسخرا از پرهیت و  مسزاندانش به منفی و مث ت احساسا 

 دادن و  مسزاندانش خالق استعدادهای رشد جهت تشسید و خالق تفکر به دادن اهمیت -11 زدن حد  به  نان ترغیب و  مسزاندانش

  نان تشسید -18 سازند  انتقاد تسانایی پرروش و خالق اشخاص رقابت به  مسزاندانش تشسید -12 معمسل غیر سئسالهای طرح جهت فربت

 ارائه و استر  و فشار از عاری و  را  جسی ایجاد -14 ط یعی محرکهای به  نها کردن حسا  و مفاهیم و اشیاء در تصرف و دخل به

 بر غل ه و انگیتش ایجاد جهت الز  مشاور  و راهنمایی امکان کردن فراهم -15  مسزاندانش به خالقیت فرایند مسرد در الز  اطالعا 
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  نها فراخساندن و دارند باارزش هایاید  که فراگیرانی معرفی -13  مسزاندانش تخیلی و معمسل غیر هایاید  به تسجه و عاطفی هایتر 

 یادگیری جهت فربت  وردن فراهم و فعال غیر و فعال نسع از کارهایی و فعالیتها به کال  در کا اوقا  تقسیم -11 تفکر در ابتکا به

 -11 بهخسدسنجی  نان تشسید و خسیش یخالقانه هایپیشرفت و فعالیتها گتارش به  مسزاندانش ترغیب -19  ن ارزیابی و خسدانگیتی

 از برانگیت چالش و محرک سئسالهای پرسیدن -21 کال  در سرگرمی و مسابقه هایشیس  و “مغتی بارش”  تدریس روش از استفاد 

 به رسیدن برای تالش لتو  بر تأکید -21  یکدیگر با م احثه و مناظر  به تشسید و  نان به خاص الگسی یک تحمیل از پرهیت و  مسزاندانش

  کال  در معلم تسسط احتمالیا هایشکست برابر در خسد از ضعف احسا  کردن دور و هدف

  گیری نتیجه 

 چند هر  است مطرح  ن اجتماعی عسامل هم و است شخصیتی و فردی مختلف عسامل از ناشی هم که است همگانی تسانایی یک خالقیت 

    است  ن پرورش مستلت   ن ظهسر اما استا شد  نهاد  ودیعه به انسان در فطری نحس به و بالقس  طسر به خالق تفکر تسانایی

  مسزشی محیط در شدن اجتماعی فرایند شسدامی مدرسه وارد کسدک هنگامیکه  است مدرسه خالقیتا رشد و پرورش مکانهای از یکی

 و فردی تفاوتهای به تسجه عد  هماهنگا هایبرنامه اجرای درو ا حفظ بر تأکید زیادا تکالیف: چسن زیادی بسیار عسامل  شسدمی شروع

   یابد کاهش بتدریج  نان خالقیت قدر  که شسد می س ب خالقا کسدکان ویژگیهای به تسجهی بی یا شناخت عد  سرانجا 

 محیط کردن نتدیک و جامعه نیاز  مسزانا دانش استعدادهای پرورش و شناخت پایه بر را تدریس روشهای و خسد شرایط مدرسه اگر اما

    بردارد گا   مسزان دانش در خالقیت شکسفایی جهت در تساند می دهدا قرار بیرونی گی زند و شرایط به مدرسه

: گردید مشخص شدا انجا  مدرسه در کسدک 225 از اینمسنه در تسرنس خالقیت تست از استفاد  با( 1198)  گسگ  تسسط که تحقیقی در

 القیتخ افتایش کمتری  سنتی روش به  مسزان دانش مقابل در است بیشتر دختران بسیااااژ   مسزان دانش خالقیت رشد بر فعال های روش

  اندداد  نشان را

    شد داد  نشان( فعال روش) مقابل گرو  به نس ت پایه خط از ترپایی   نانا خالقیت حتی سال یک از بعد 

 از بعد ها بچه که شد مشخص گرفتا انجا  سنتی و پسیا کال  دو بی  مقایسه در( 1139) لیتسن و هادون تسسط که دیگری تحقیقی در

( 1111) را میلگ   بسدند داد  نشان سنتی کالسهای با هایبچه به نس ت واگرا تفکر در را پایدارتری برتری ابتداییا کال  از سال 4 گذشت

 حالی در ای   شسد می مربسط یکنساخت و همشکل تربیت و تعلیم به زیادی حد تا خالقیت رشد در مدرسه شکست علت است معتقد نیت

    متفاوتند یکدیگر با کامالً ها بچه از هرکدا  که است

 مناسب ااست کسدک تفکر با مرت ط مستقیماً که تدریس روشهای بسیژ   مسزشی اگرمحیط شسدا می مشخص مشاهداتی چنی  ی نتیجه در

 قیتخال رشد در کندا می بیان هایش یافته اولی  در تسرنس جائیکه تا  شسد می خالقیت کاهش باعث ن اشدا کسدکان خالقیت رشد با

 تحقیقا  در همچنی   است تدریس های روش بسیژ  مدرسه نامساعد شرایط وجسد بدلیل که دارد وجسد چهار  کال  در افتی کسدکان

 یم روبرو کمتری کاهش با افت ای  باشدا داشته وجسد چهار  کال  همان در کسدک برای تدریس مناسب شرایط اگر است شد  داد  نشان

 انجا  مطالعه 819 از نتایجی در( 1191) تسرنس  دهند نشان بیشتری خالقیت نیت سنتی روش با  مسزان دانش به نس ت بسا چه و شسد

    است همرا  مسفقیت با مسارد %11 در و گذارد می مث ت تأ یر کسدکان خالقیت رشد بر مناسبا تدریس روشهای که دهد می نشان شد ا

 که دافر دنیای با را  مسزان دانش بلکه یابدا رشد کسدکان خالقیت که شسد می باعث تنها نه مدار  در مناسب تدریس روش کلی طسر به

    کند می نس وری و خالقیت مسئلها حل ی  ماد  داردا شماری بی مشکال  و مسئله
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 استفاد  خسد کال  در مناسب روشهای از معلمان تا کند تالش فعال های روش انساع به معلمان کردن  گا  در جامعه تا است الز  پس

  کنند ایجاد کسدکان خالقیت برای را تریمناسب شرایط و برانگیتند را کسدکان کنجکاوی کنندا

 مآخذ و منابع

  19 شمار  پیسندا مجله  خالق و تیتهسش  مسزاندانش(  1835) غالمعلی افروزا -1

 مسلسل شمار  نسزدهما دور   مسزشیا تکنسلسژی رشد ماهنامه  دهیم؟ پرورش را  مسزاندانش خالقیت چگسنه(  1892) محر   قازاد ا -2

151  

  چهر انتشارا :  تهران ا(علی زاد اخان) ترجمه   مسزشگا  در خالقیت(  1859)  ل  بسدوا -8

  1 شمار  نسزدهما سال معلما رشد ماهنامه  خالقیت پرورش(  1891) حمید یسارا جعفریان -4

  28 مسلسل شمار  ششما دور   پرورش و  مسزش در مدیریت فصلنامه  پرورش و  مسزش در خالقیت(  1819) مرجان شناسیاحد -5

  51 شمار  پیسندا مجله کسدکانا در خالقیت پرورش(  1838) علی زاد اخان -3

  52 شمار  پیسندا مجله هااخالقیت  فرینش(  1832) مجید رشیدپسرا -1

  نسر پیا  دانشگا  انتشارا :  تهران  تربیتی روانشناسی(  1831) اک ر علی سیفا -9

   گا  دانشگا  انتشارا :  تهران  پرورشی روانشناسی(  1811) اک ر علی سیفا -1

  ک یر امیر انتشارا :  تهران  تربیتی روانشناسی(  1812) علی شریعتمداریا -11

 مسلسل شمار  هفتما دور  پرورشا و  مسزش در مدیریت فصلنامه   مسزشی سازمانهای در نس وری و خالقیت(  1811) ع ا  پسراغال  -11

25  

  ابجد انتشارا :  تهران  مسزشیا مدیریت(  1815    )ا اما  مقد ا قرائنی -12

 شانتدهما دور   مسزشیا تکنسلسژی رشد ماهنامه ا1811 ا(حس  نصیرنیاا) مترجم  خالقیت اردوگا (  1119) پتی دبریا پال؛ کالینتا -18

  123 مسلسل شمار 

   291 شمار  پیسندا مجله   مسزاندانش در خالقیت شکسفایی و شناخت راههای(  1892) وجیهه گمینیانا -14

  191 مسلسل شمار  ا4 شمار  معلما رشد ماهنامه   مسزاندانش شخصی خالقیت پرورش(  1898) مهری محمدزاد ا -15

  111 مسلسل شمار  پارنتدهما دور    مسزشی تکنسلسژی رشد ماهنامه   ن ویژگیهای و خالقیت(  1819) منصسر مرعشیا -13

 بیستما سال تربیتا پرورشی ماهنامه   مسزاندانش در خالقیت پرورش کاربردی روشهای(  1898) حسی  محمد نسکند ا مردانی -11

  2 شمار 

 سال راه ردا پژوهشی  مسزشیا علمیا فصلنامه  مدرسه و خانه در  مسزاندانش در خالقیت پرورش هایشیس (  1898) مجید هادیانا -19

   نخست شمار  اولا
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