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  دوره آموزشی پرورش خالقیت دردانش آموزان

  ن شرقییجااستان آذربا

  گردآورنده:حسین شاه محمدي

  مقدمه

 نامحدود است. انسان ست. ظرفیت خالقیت و یادگیري در انسانت اویو خالق ريگییاد ، قدرتانسان بارز يها گیویژ از یکی
او براساس یادگیري تحقق می یابد. یکی از پیچیده  گیري است و رشد همه جانبهل یادطول حیات خود همواره در حا در

  .آفرینندگی است القیت وخ گیريیکم، یاد ترین جلوه هاي یادگیري انسان در قرن بیست و

و  يتفکر انتقاد هاي رتهایی با تحوالت شگفت انگیز هزاره سوم میالدي باید مدر عصر حاضر، دانش آموزان براي رویارو
  .بهبود بخشند خالق را به منظور تصمیم گیري مناسب و حل مسائل پیچیده جامعه

روشن است که براي دستیابی به  .فزایش دهندود است و جو را در خج روحیهارتهاي پژوهش و حل مسأله و هآنان باید م
وظیفه  وک سز ینگین بر دوش مراکز آموزشی، به ویژه آموزش و پرورش قرار می گیرد. این مراکز اا، مسئولیتی سهدف ه ینا

اي را فراهم  ي دیگر، باید زمینهسو و از ندرنیاز آنان را بر عهده دا به اطالعات مورد انش آموزانجهیز دها و ت آموزش دانش
  .وانایی کمک کندو ت این استعداد و جهت دار از وري و استفاده صحیحآت و نوقیپرورش خال رند تا به رشد وآو

ی است. زندگ ارتکه ي ابانسان را از دیگران متمایز ساخته و او را اشرف مخلوقات کرده است، داشتن قو هت، آن چدر میان موجودا
 عتثر این تفکر را وست. اما چیزي که مهم است و ابعاد مؤاس و اندیشه خالی نبوده تفکر تاریخ هرگز از در طول انسان
که پیوسته تفکر می کند و ذهن خود را از محبوس شدن در چارچوب قواعد  ست. انسانیشه ایی اندیخشد پویامی ب

 ایه کند و در این جاست کهار ایده ي جدید سازد، می تواند مرتبط می موي نوبه هبار امور را به نح ثابت رها می کند و هر
  .قیت ظهور و بروز پیدا می کندخال

شده است تا  در همین راستا و با توجه به اهمیت خالقیت و نقش آن در بهبود نظام آموزشی، در ادامه سعی
 به مفهوم خالقیت و ابعاد آن و همچنین راه هاي پرورش خالقیت پرداخته شود

  خالقیت یفرتع

ه عمل وافق ب، تشناسان روان و محققان بین تاکنون اهیت آنم ي درباره که جمله موضوعاتی است از )creativity(خالقیت
الق، خالقیت ند خ، برخی دیگر براساس فرآیداده ي شخصیتی افراد را محور قراری هانیامده است، بعضی از تعاریف، ویژگ

قیت را تبیین کرده اند. رایج ترین تعریفی که محققین از خالقیت داشته خال اکتسابیف دیگر بر حسب عاررا تبیین کرده اند و ت
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سی و تعلیم و تربیت ایره المعارف هاي روان شناو د دید با ارزش و متناسب. واژه نامه هارحی جط اند عبارت است از: ایجاد
  .ورده انده عمل آقیت بخال ي ازنیز تعاریف متعدد نیز

معتقد است خالقیت مجموعه اي از توانایی ها و خصیصه هاست که موجب تفکر خالق می شود. از ) 1962گیلفورد(
 خاصیات الزام ات تازه که باصورت ترکیب ه عناصر متداعی بهن ب) نیز، خالقیت عبارت است از شکل داد1962نظر مدنیک (

هد بود. گیزلین تر باشد عمل خالق تر خواعناصر ترکیب جدید، غیر مشابه  هطابق، یا به شکلی مفید می باشد. هر چم
) خالقیت را شکل 1989ست و تایلور (عانی ام و ماز مفاهی هاي تازه اي کیفیت ه يت ارایخالقی ) معتقد است که1954(

 )52-71، صص 1377، حسینیبه تجربه ها در سازمان بندي هاي تازه می داند ( دادن

دد. در می گر چند مورد اشاره ن جا بهه در ایایه می دهند کی از خالقیت ارمتفاوتتعاریف  مکاتب گوناگون روان شناسی نیز
حل این  براي الش خودت گر درو ا ایجاد می شود ددر ذهن ناخودآگاه یا نهاد فر که تی اسضاري، خالقیت تعکاومکتب روان

آگاه در تضاد  ا بخشر باشد ولی اگیز بخالق آمی اند راه حلونگی پیدا کند می تاههم «خود«اه یا ا بخش آگتعارض، این راه حل ب
ي از یک منبع نشأت می روان وي خالقیت و بیماري هاياگاه روانکمنجر می گردد. بنابراین از دید یقرار گیرد به بیماري روان

ر آگاه خویش دچاخوده خویش کنترل معقولی دارد ولی بیمار روانی در کنترل رفتار ناودآگاق برناخفرد خال وت کهتفا گیرند، با این
ق تقویت طري د که ازرفتار خالق را عبارت از رفتاري می دانن ها( اسکینر و درمن) نیزار گراتردد. رفمی گ افراط و تفریط

ل ورا قایلند، آن ها معتقدند که محص نقش داقلح قار خالد در تولید رفتبراي فر گرایان هاي محیطی فراگرفته می شوند. رفتار
در  طر پیامد مثبتشان می باشد. همچنینه خاا به ادفی به دست می آید و انتخاب آناز راه تغییرات تصق معموال الخ

  دیدگاه گشتالت مبتنی بر کل گرایی است و نظریات الق ازخت گرایی، بنیان تفکر خشنا مکتب
 يکل شکل باید ،پیرامون حل مسأله تفکر که است معتقد او .ستا دهش مطرح تیمر ور توسط مکتب این اساسی
خالق را  ما ظرفیت تفکر شود. از دیدگاه گشتالت، همه ي گرفته نظر در کل صورت به موقعیت آن یعنی باشد داشته

لدي فکر نمی کنیم. طبق نظر گشتالتی ها، علت این است که حل وح است که چرا اغلب به طرز مؤال مطراریم، ولی این سد
را تنها به امور خارق  ن نیز خالقیتند. انسان گرایاکن ب گذشته متمرکز میاز تجا کارگیريتالش هایشان را در به  ألهکنندگان مس

 یتخالق ها عقیده دارند خالق خویش بهره بگیرند. آن از قواي وانندراد می تالعاده نسبت نمی دهند و معتقدند که همه ي اف
 1378 بر بگیرد(حسینی، تنها دستاوردها بلکه فعالیت ها، فرآیندها و نگرش ها را هم در نه

 اقع گستردگیت باشد وجود ندارد. در والقینظر مشترك پیرامون تعریف خ ی که حاکی ازدر بین روانشناسان توافق
عه واز این پدیده است. خالقیت فرآیندي از خالق بودن است، مجم اختیون روان شني گوناگههایدگااز د هتفت گرأعریف، نشت

ب چگونه اکت ) در2002). آلدر (2002د (کالیتون، می آور شیاء فیزیکی جدیدي را به وجودو ا افکاراي از اعمال که ایدهها 
  :کرده است تعریف ت را این گونهقی، خال"الق را تعریف کنیم؟هوش خ

  .ه هنر پیشگان دارندیزي است کچ *

  .ایده هاست ااصر شناختی منفک بعن اعی باتد . .یر معمول یا بدیع به مسایل استگرش غیک ن*

   . .انجامد یارزش م با که به محصول ديفرآین •
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  .ل شده ي مغزي به عنوان یک نظام پیچیده استحاص یا صفت خاص تعداداس یک

 فرآیندي که چیزي را جدید و با ارزش می کند •

  .نچه که فرد به آن معنا می دهدایی از آویژگی ها و خصوصیات بی همت : .

که تحقیقات گسترده اي در  دازانیخالقیت را شامل آفرینش چیزي جدید و مفید می داند. یکی از نظریه پر) نیز 2007کو (ران
)، سه تعریف براي خالقیت در سه زمینه پژوهشی، هنري 1387، به نقل از سیف، 1998م داده است. تورنس (ارابطه با خالقیت انج

سایل، مشکالت و م ست از فرآیند حس کردنت ای خالقیت عبارپژوهشاست. به نظر وي تعریف  و وابسته به بقاء مطرح کرده
 مودنآز ارزیابی و اقص وي ناجور، حدس زدن و فرضیه سازي در باره این نوه چیزهاالعات، عناصر گم شدشکاف در اط

هنري  یفرتع تورنس در .نتایج قالها و باالخره انتآزمودن آن دوباره و کردن نظر تجدید ،ها فرضیه و حدسها این
انند خواستن دانستن است، خالقیت مانند خالقیت م : شاره می کند که برخی از مصادیق عبارتند ازخالقیت به مصادیقی ا

ت، آفرینندگی مانند خواندن به سبک خود است. تورنس در است، آفرینندگی مانند خط زدن خطاهاس ه نگاه کردندوبار
، وقتی که طرناك می داندقعیتهاي دشوار و خوبا م ارت از قدرت کنار آمدنرا عب یتخالق "تعریف خالقیت وابسته به بقاء

را نوعی حل  گی) خالقیت یا آفرینند1387، به نقل از سیف، 1985د. گانیه (رندا اي دهته شوخشخص هیچ راه حل از پیش آم
آفرینندگی بر حسب تفکر واگرا نظریه گیلفورد  ي آن است. دری هاتفکر آفریننده از ویژگ ند که تازگی نتایجیداأله ممس

 )1387تعریف شده است (سیف، 

واگرا در فرد  تفکر بر وجود ناظر ختی خالقیتست. ابعاد شناتی اسه بعد شناختی، انگیزشی و غیرشناخ خالقیت داراي
پذیري ذهنی بیشتري جریان تولید ایده ها از انعطاف  ي درو ایده هاي بیشتري دارد. به عالوه، توانمندي تولید است. فرد خالق

ر کسی این ایده ها به ذهن کمت ند کهایده هایی بدیع و ابتکاري تولید می ک زبرخوردار است و در جریان تولید ایده هایش نیز ا
  .طور می کندخ

 پاداش بیرونی وجود الزام را بر آن می دارد تا بدون آنکه قیت ناظر بر انگیزه درونی فرد بوده، ويزشی خالاد انگیابع
  .داشته باشد، به شکل مستمر و پیگیر به کار مورد عالقه اش بپردازد

ت که در ص اسخا ر حرکتی، هنري و توانایی هايخالق در امو ی هايیژگو ت هم شاملی خالقیابعاد غیرشناخت
 )1381سطح افراد مشابه، کمتر می توان شاهد آن بود (منطقی، 

خ مشخصی نداشته و به تفکر واگرا در عین حال تفکري است که براي سوال، پاسختی مبتنی بر تفکر واگرا است. ه شنانظری
الیکه در تفکر همگرا پاسخی معین و مشخص به ح پاسخ هاي متعدد و در جهت گوناگون به پاسخگویی می پردازد در

  ال داده می شودوس

  : زتند ابارواگرا ع رگی هاي تفکژمهم ترین وی
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له أحل هاي متعددي در حل مس راه رابطه معنی دار بین فکر و اندیشه و بیان، که افراد را قادر می سازدبرقراري  یسیالی: توانای
ت اس عقیده است. این ویژگی مبتنی بر این ک مسأله مرتبطی ارائه دهند. به عبارتی دیگر، سیالی به کمیت پاسخ هاي فرد به

  .که کمیت موجب کیفیت می شود
 جواب هاي بر ارائه ابتکار مبتنی و صالتا رایج، عادت فخال و متداول غیر شیوه به توانایی تفکرابتکار) :( تاصال
  .و زیرکانه به مسائل است عجیب ،معمول غیر

 الگوهاي ،انعطاف قابل تفکر .است جدید يا مسأله حل براي مختلف هاي راه به تفکر توانایی : پذیري انعطاف
  .کند می جدیدي براي اندیشیدن طراحی

رح جزئیات الزم براي یک ط ت است. اندیشه بسط یافته به کلیهیک فعالجام یان نحی در جزئیات به توجه یتوانای :بسط
   .پردازد و چیزي را از قلم نمی اندازد می

  جاد خالقیتانواده در اینقش خ
نزدیکی دارد. با توجه به این ي ارتباط در پژوهش هاي متعددي ثابت شده است که ظهور خالقیت با موقعیت خانوادگ

ت کل گیري خالقیعنوان بنیادي ترین عنصر در ش ی حساس ترین مرحله در رشد خالقیت است، خانواده بهکودک دوران
کان، پژوهش هاي وسیعی انجام داده اند. انواده بر خالقیت کودتأثیر خ ) درباره ي1987رانکو ( و تلقی می شود. آلبرت

متفاوتی نسبت  اي خانوادگیریاضیات و علوم سرآمد بوده و از نبوغ برخوردارند، زمینه ه که درساالنی ا و بزرگه هچب
کودك در آینده  باعث می شود که طرف والدین از ) معتقد است، رعایت نکات ذیل1962شته اند. مک کینون (افراد دا به سایر

عدم وابستگی  -مل الل عاستق -تصمیم گیري  زادي برايآ -راف ان اطجه فبر کش آزادي عمل -یاد رام زفرد خالقی گردد: احت
 اشد تنها خود رانب ك ملزمچنان که کود فامیلی وسیع، محیط -دك کو زیاد بین کودك و والدین عدم نگرانی والدین براي

مثبت بدون  ارند وجود یک ارتباطالق دي کند. در خانواد هایی که فرزندان خشخصیت پدر و مادر تطبیق دهد و همانندساز با
  .(1377سینی، است (ح آزاد و غیرمستبدانه بسیار اساسی و وجود یک جو ن کودك و والدینیهمبستگی زیاد ب

  :ن را چنین ذکر می کندکاودبا خالقیت ک ) نیز سه خصوصیت اساسی مرتبط1970روینگ (

  تربیت آزاد منشانه -1

  ناگون و وسیع والدینري گوگرایش فک -2

 طفی والدین نسبت به کودكعای احساس جدای -3
 هب کودکان خالق ینه والدک رسید این نتیجه به خالق غیر دکانکو با خالق کانکود نوالدی ي مقایسه در (1962) کروپلی
دهند با والدین خود موافق  ق میها ح پذیرند و به آن آن ها را می خواست اراده و کان معتقد هستند،کود هب تقاللاس دادن
دد و در نتیجه می مل آن ها موجب کم شدن اتکاي آن ها به دیگران می گرو ع کرادي فزدکان و آکو استقالل به شند. دادننبا

  .(ي ابتکار ایشان را به کار بگیرند(همان منبع یش قوهوتوانند با فکر و تجربه و عمل خ
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اطی فرا برابر کنترل اجتماعی مقاومت درالل درونی، عدم وابستگی و ستقلو، معتقدند که ازد راجرز و مااننانی مانسان گرای
د خانواده نیز با رش جو عاطفی .ستیت خاصی اداراي اهم فعالیت خالق ضروري است، بنابراین نقش الگویی والدین نیز براي
روانی در کودکان  و خانواده موجب احساس امنیت عاطفی افراد روابط مودت آمیز بین .اط مستقیم داردتبار کاندیت کوخالق
را با رشد  ي خالقیت ) رابطه1979ر خواهد داشت. گوان( ع و ابتکار و کادااي ابکودك اعتماد به نفس الزم را بر گردد و می

انی به راحتی خطرها را تجربه کرده رو امن طدر یک محی ه کودکانه این نتیجه رسیده است که و به قرار دادعاطفی مورد توج
بچه ها باید ابتدا محیطشان را بپذیرند، سپس خود و در نهایت  ویده کار می گیرند. او می گابتکار خویش را ب ه يو به آسانی قو

  .(ریسک نماید و تخیالتش را شرح دهد (همان منبع تا آزمایش بکند، اد استدنیا را. در جو امنیت و تأیید، کودك آز

کردن ،  ؤالي سزم را براهاي ال ه، فرصتاگر خانواد .خانواده ، بی تردید اثر بخش ترین تأثیر را بر رشد خالقیت می گذارد
یت ایجاد می شود در مقابل، خانواده قویت خالرشد و تق ايکند، زمینه الزم بر اهمن فراوي کودکاکنجک ن وبه کردتجر

 ها افرادياز آن  ن می برند ون از بیکاقیت را در کودالن و پرخاشگر، رشد خشهاي نا امن و مستبد، موانع خالقیت و والدین خ
  .وابسته و منفعل می سازند

مهمی در  ن محسوب می شود و نقشاککود یتالقمل بسیار مهم در رشد و پرورش خعوا ی ازه یکوادخان
 ودکان داردیت هاي كی خالقشکوفای

  محیط مناسب خانوادگی -1 .
  شیوه و نگرشهاي صحیح فرزندپروري در رشد و شکوفایی. - 2 
 فراهم کردن بستر مناسب براي تخلیه تخیالت -3 

  ن.دکاکشف محیط به کو و ويانجکن، کرا براي سؤال کرد الزم تهايفرص راهم کردنف -4 .
  .ان یک فردوحترام به آنها به عنو ا عمل به کودکان آزادي دادن - 5 

   .انین خاصهاي اخالقی و نه قو شتاکید بر روي ارز -6
 .ك بازیهاي دلخواهارفراهم آوردن زمینه هاي مساعد و تد دك وورفتار كتشویق و تأیید  -7
  هاي جالب و جدید. ارتشویق کودکان به انجام ک -8 
  ف بیشتر در رفتارها.طاانع ی وادن هماهنگن دنشا -9
  خود باشند. ي مشکالت کودکانگام شکست، به جاي سرزنش، راهنما و راهگشا - 10 
  .با آغوش باز پذیرا شوند آنان را ايدهدستاور - 11 

 .رنداد می گذاعات مورد عالقه آزضوب موار انتخد اکودکان خود ر - 12

  .ظر دارند و پی گیري می کنندکارها و برنامه هاي آنان را تحت ن - 13 

سؤال را براي  زماي الفرصت ه ارد. اگر خانوادهت دور خالقیهظ و هدایت تخیل و ین نقش را در کنترله مهمترخانواد
کنند.  فراهم می یتخالق تنبیه نکند، زمینه را براي رشد ن بدهد و هرگز آنها راودکاف محیط به کوي و کشکردن، کنجکا

  .است ت خالقیت هاي ذهنتنبیه و تهدیدهاي مکرر، آف
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 )؟ستؤثر اخالقیت م ایجاد در یا مدرسهبروز خالقیت (آ حیط آموزشی درنقش م
نوآور و مولد را تربیت کند. مدرسه  وشگر، آفریننده ،اک و افرادي تواند تفکر خالق را پرورش دهدفرآیند آموزش و پرورش می 

ه ذهنی دانش آموزان خود را آن چنان تقویت کند که ب ت هايبه عنوان نظام آموزشی، می تواند قدرت اندیشه و مهار
هاي نو بپردازند و از خود خالقیت نشان دهند(میرافضل، حل هاي مناسب به خلق ایده  ن به راهانند براي دست یافتوحتی بترا

1371).  

وند انش آموزان، برقراري پیق دها و عالی ت آموزشی مناسب، تأکید بر دروس عملی، توجه به رشد رغبتاد امکانوجو
متأسفانه ر دانش آموزان می شود. یت دعاطفی میان مدرسه و دانش آموز و عواملی مانند آن، موجب رشد و تقویت خالق

 که یکی از لینند. در حاه و مستبدانه برخورد می ك، اولیا و مربیان با دانش آموزان آمرانی از خانواده ها و مدارسرخدر ب
  | .(1386ت (به پژود، هدف هاي عمده تعلیم و تربیت، رشد و شکوفاسازي توان هاي بالقوه به طور همه جانبه اس

  ال
گونه نظام  تربیت کنند. این خالق شهروندان توانند نمی کار هو محافظ گرا سنت موزشیآ يها نظام که است ذکر شایان

هاي خاص براي مسایل خاص تجویز می کنند و دانش  و راه حل ثابت براي براي رفتارهاي معین هاي آموزشی، قواعد معین و
  .گیرند وجهی قرار میآموزان خالق مورد بی ت

ند و هوشیارانه به پیش بینی و پیش گیري می پردازند. ارخالق و آینده نگر همواره نگاه به آینده ددر مقابل، نظام هاي آموزشی 
نند. از این رو، در جامعه رو به رشد ایران توجه گذشته توقف نمی ك ي آموزشی، دچار غفلت نمی شوند و درااین قبیل نظام ه

 ي کودك وواده ها، مهدهاین حرکت از خانشایسته است ا اهمیت حیاتی برخوردار است و ، ازه و نقش خالقیتبه جایگا
  .آغاز شود انیمراکز پیش دبست

  :یک مدرسه ي خوب داراي خصوصیات زیر است

  .ت هر فرد کوشا، قدردانی می شودار آن از زحممحیطی دوستانه که د -1

   .محیطی علمی جهت تدریس، فراهم است -2
  اطر حاکم است. و از امنیت خفضایی ممل -3
  .محیطی است که در آن فرصت یادگیري و مسؤولیت پذیري مهیا است -4

 می پردازند. در محیط دگیري و یاددهی مسایل علمیخاطر به یا دگیآسو انش آموز بادر چنین مدرسه اي معلم و د
  .پردازیممهم می  ین عامل در رشد خالقیت است که به تأثیرات آن در اینآموزشی معلم مهم تر

  ط به خالقیتوهاي کلی مرب اهیدگد
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ود ندارد. به همین دلیل، نظریه هاي باشد وج انهمگ یه منحصر به فرد که مورد قبول، یک نظرالقیتتباط با خدر ار
هر کدام براي درك کلی موضوع چه  می دهیم، تا ببینیم رراه قرد مالحظود دارند را مودر این زمینه وج اوتی کهمتف

  .عرضه می کنندچیزي 

  از خالقیت غرب دیدگاه

از  غرب ریفتع .کند دیگر فرق می نگفره هب رهنگیف زا ،آن به نگرش و هفرآورد نینچ القیت و همخ تعاریف
، (تعداد ایدهها) صورت سیالی به آزمون ها تکالیف این در .می شود شاهدهم تورنس خالقیت در آزمون هاي بیشتر یتخالق

 یايدگاه دنبی از دیمعنی دار بودن ایده ها) نمره گذاري می شوند که اینها بازتا) و ابتکار (گوناگونی ایدهها وع وانعطاف پذیري (تن
 اعیاجتم ههايروصلی غرب در طرفداري از گو ا غرب به خالقیت است. نگرش هاي فرهنگی به سمت خالقیت از ارزشهاي اساسی

انعطاف پذیري دیدگاههاي  ی وصطالحات ابتکار، سیالد و ازیر بنایی ناشی می شوی و صولفت اثل آزادي، فردیت گرایی و پیشرم
  .(2002فرهنگ غرب را زنده می کند (آدلر، 

  :دیدگاه شرق در مورد خالقیت بیشتر از اصول زیر ناشی می شود خالقیت شرق از گاهدید

  ال فردين کمبیا -1

   .می باشد)قدیمی ترین و اصیل ترین آنها یخ (شاملتارقبلیاي ه هط با سنت و عرف در دورتبادر ار .2 
  .توصیف یک حس درونی از خصوصیات اصلی آن است و بیان .3

درون خود را می  ت را به اشکال مختلف به مراقبه مربوط می کند. مراقبه روشی است که ماقیاین دیدگاه، خال
هاي مزلو، به مفهوم خود شکوفایی زنیا تباسلسله مرقیت را در آن جا می دهد. خالقیت بیشتر به نظریه و خال بینیم

د واقعیت است. خالقیت در دیدگاه شرقی تالش دار با کمال فردي که در روانشناسی غربی اهمیت دارد، نزدیک
 جدید را اختراع کند. بنابراین، تالش در جهت خلق دوباره می باشد زيند، نه این که چیف کرا کش هاي ناهشیار موجود

نه یک  ت ویت بیشتر یک ابر از روحانی اسی خالقمجدد مطرح است نه اختراع. در بعضی از کشورهاي شرق ازيسفعال  و
  .(2002فرآیند حل مسأل دنیوي (آدلر، 

  آیند خالقیترف

 لهد مرحچن فرآیندي صورت به را خالقیت که ستنده نیپردازا هنظری له نخستیناز جم (2003) نکا وگریورزو (2007) سلوي
 -4اشراق و -3نهفتگی ،  -2 ،آمادگی -1 :دارد همرحل چهار شامل تفکر خالق گیري که شکل معتقدند آنها .کردند تشریح اي

  اثبات

کلی  یمادگع آت کار مسلط بود و از یک نوم است بر مقدماي الزرنثر هیا یک ا ه تازهه یک نظریبراي ارای : دگیمرحله آما
این آمادگی،  زنیز ضرورت دارد. منظور ا دگی خاصعالوه بر این آمادگی عمومی، یک نوع آمادر زمینه هاي مختلف برخوردار شد. 
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مطالعه عقاید  بررسی و جستجو، مطالعه و جمع آوري مدارك درباره موضوع مورد نظر است. یکی از روشهاي مفید در این زمینه
  .دیگران درباره آن موضوع است و نظریه هاي

آنچه در این مرحله روي می دهد، فرآیندي درونی است که فرد به صورت ناهشیار یا نیمه ن): یمرحله نهفتگی (تکو
فکر نمی کند،  ألهمس قبلی درباره حل گاهانه و با برنامه ریزيرد آهوشیار در گیر حل مسأله می شود. به طوري که ف

  .سازمان بندي مجدد پیدا می کنندع ومی آمیزند و یک ن اندیشه هاي گذشته آزادانه در هم بلکه اطالعات جدید با

طبیعتا با موانعی  کار ق در طولخال حل مسأله روشن می شود. فرد ه و): در این مرحله تفکر شکل گرفتبینشمرحله اشراق (
ع را ی تواند همه مواندد و فرد موشن می گری رطفعا ازد ولی ناگهان موضوعرا دچار وقفه می س د که کاربرخورد می کن

ده است ون جدا بآ ه ازاي ک لهتحقق مسأ با ن فردچو .فی استعاط مرحله تؤام با جنبه هاي ند، ایربردا اهاز سر ر
  .گیزه تالش و کار بیشتر می کندان دخو این امر، و احساس لذت می کند

گیرد، تا در صورت می  ارر این مرحله پدیده اي که در مرحله سوم به دست می آید مورد ارزیابی قرت (مقابله): دباله اثمرح
و  گانه از نظر نظم نکته اشاره کرد که مراحل چهار داشتن اعتبار پذیرفته شود و در غیر این صورت رد شود. البته باید به این

) فرآیند تفکر 2001لی دوباره بازگشتی صورت گیرد. لوبرت (مراحل قب انعطاف پذیرند و ممکن است در مواردي به توالی
  .ندو اعتبار پاسخ می داد مادگی، تولید پاسخله، آشناسایی مسأ مرحله خالق را شامل چهار

.  

  خالق دراهاي اف ویژگی

، به نقل از سیف، 1974تاین، اس یژگی شخصیتی دارند، پژوهشهاي زیادي انجام گرفته استچه و القخ افراد که باره این در
ان، عالقه مندي اوي فروآفریننده را شامل: انگیزه پیشرفت سطح باال، کنجکا یژگی افراد) مطالعات انجام شده در این مورد، و1387

 ود کفایی، شخصیت غیرمتعارف، غیر رسمی و کامروا، پشتکار و انضباط در کارها،خ ها، قدرت ابراز وجودرزیاد به نظم و ترتیب در کا
احساس، زیبا پسندي و عالقه مندي  از سرشارو دانش وسیع، اشتیاق و  اي زیاد، انگیزه هيادقاستقالل، طرز فکر انت

درت تأثیر به آثار هنري، عالقه کم به روابط اجتماعی و حساسیت زیاد نسبت به مسایل اجتماعی، تفکر شهودي و ق
ته ی ایفا می کند گفدر آفرینندگ قشیشخصیتی چه ن ) در پاسخ به این پرسش که ویژگی1998گذاري بر دیگران. تورنس (

دن، آمادگی براي خطر کر از قبیل ییگی هاع آن شود. ویژازد و هم مانس یت را آسانخالق دانوت هم می تاست که شخصی
 و ابتکار، پرسش گري ياستقالل اندیشه، پشتکار و پایداري، شهامت، استقالل رأي، خود آغاز گر جستجوگري، اوي وکنجک

شمرده شده اند. هر  سان ساز خالقیتاي آجمله ویژگی هوار از ونا گون و درگیر شدن با امور دشدرباره موقعیت هاي گ
یت بیشتر سوق می دهد. در مقابل خالق هتر ججام می دهیم شخص را دعملی که ما براي تشویق اینگونه رفتارها ان

یت بروز خالق ارد که ازویژگی هاي شخصیتی باال که موجب سهولت خالقیت می شوند ویژگی هاي دیگري وجود د
ژگی هاي زیر را نام برده است: سلطه گري، منفی بافی، مقاومت، ترس، عیب وی ) در این باره،1987کنند. گیلفورد(ي یري موگلج

  در برابر قدرت و کم رویی جویی، انتقاد از دیگران، سازش کاري، تسلیم
  و
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  مل مؤثر بر خالقیتاعو

مختلف در دوره هاي گوناگون  محققین عوامل رفتاري است که در طول زندگی توسعه و تکامل می یابد. به نظر خالقیت
  .زندگی ممکن است منجر به تغییر و تحول در فعالیت هاي خالق شود

  خالقیت بر ثرخانوادگی مؤ عوامل

تولد، حضور و عدم حضور والدین و شیوه هاي تربیتی، به عنوان عوامل مؤثر  ترتیب از مل خانوادگیاین عوا از رخیب
آنها بیشتر خصوصیات  د،ق مادران بیشتر شاغل هستند خالخالقیت یاد می شود. در خانواده هاي افرابر تغییر و تحول 

؛ به نقل از 1962س و جکسون، شیوه هاي تربیتی خودشان خشنود هستند (گنزلت از جه دارند وان تودكمطلوب کو
ا تضعیف یرد که قیود تحمیلی رقرار گ است که فرد در معرض تجارب متنوعی القوه مستلزم این) خالقیت ب1375بهروزي، 

   .یداري وي کمک کنددچار تجارب چالش انگیزي شود که به پا می کنند. همچنین

  بر خالقیت ؤثرعوامل اجتماعی م

مربوط به رشته  قیت مؤثرند عبارتند از: محیط بین فردي، محیطالزمینه اجتماعی که بر تحول و توسعه خ
 2002 (سیمونتون،علمی و محیط اجتماعی فرهنگی 

خالق از خود  تاررف که می خواهند تا ستد ات دیگران از فراران فردي شامل انتظمحیط بین فردي: محیط بی-1 
ترنبرگ، اش را افزایش می دهد (اس خالقه ن پاداش به دانش آموزان رفتاره دادبروز دهد. تحقیقات نشان داده اند ک

1998  

گر و افراد دی می شود، بلکه رفتار خالق در تعامل بال نخأل متحو رقیت دمحیط مربوط به رشته علمی: خال -2
  یا ادبی بروز می کند. ري وهمچنین یک رشته علمی، هن

مؤثر  خالقیت تعامل با همکاران در بروز و کاريمحیططوري که گفته شده  انفرهنگی: هم -. محیط اجتماعی3 
ان عوامل مؤثر باشند. از می حول خالقیتانند در تومی ترهنگی اعی فهستند. در سطحی بزرگتر عوامل اجتم

نا امن و پر آشوب اجتماعی است. به این  رند، محیطیب کننده دایر تخرفرهنگی که بر خالقیت تأث -اجتماعی
ا کودتا با رشد ب طهاي اجتماعی پرآشوب و وضعیت سیاسی متشنج همراهصورت که زندگی کردن در محی

 که با ختلفمش که گروههاي مآرا ؤام بار یک محیط ت، زندگی کردن ددیگر ز طرفاندارد.  زگاريالقیت ساخ
ماع شود. همچنین فراد آن اجتر االقیت دی خزندگی می کنند، می تواند منجر به شکوفای هم کنار مسالمت در

انتخاب  دارند اجازه و افراد ه آغوش خود را براي پذیرش افکار جدید و متنوع باز می کنندفرهنگ هایی ك و جوامع
  هم می کنند (سیمونتون،القیت فراوز خبر هاي متنوعی داشته باشند، زمینه را براي

  :کرد اشاره زیر به موارد می توان خالقیت بر مؤثر عوامل دیگر از

  .ده انبود راهیاد همز عالقه ي با همیشه هخالقان کارهاي : رغبت -1
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 قیت بدانیماصلی خال تفکر را جریان اگر .ات استطالعا بر مبتنی لحا نعی در ذهنی و یتفعال خالقیت :العاتاط -2
  .اساسی آن محسوب می شود و مخا ماده ي نیز اطالعات

 حفظ نیز خالقیت ،شود انگیزش درونی حفظ وقتی گرفت توان نتیجه می نتایج تحقیقات به با توجه :انگیزه -3
  .شد خواهد

  .(فزاید(صباغیانمی ا قیتیت خالفه هاي محیطی بر کیزگیان واکنش افراد نسبت بهافزایش سرعت  :سرعت واکنش -4

ق ر خالکمسأله را تلفیق کنیم به ایجاد تف لت حارري و مهي: اگر قدرت تصمیم گیمیم گیرأله و تصمس لش حایافز -5
  | .(کمک نموده ایم (همان منبع

خود برخوردار  قایدو ع از افکارابر ايفی براعتماد به نفس کاارزشمندي) : اگر شخصی از  اعتماد به نفس (احساس -6
فراسوي تجارب و  اه آدمی بهالق از نگتفکر خ افزایش می یابد. قدرت او نفی دیگران نهراسد، خالقیتار مکاف باشد و از تمسخر و

 ه هايشته به سوي اندیشگذخشک و قالبی  التو فرد را از ح می گیرد ها و محدودیت ها ریشه خارج کردن خود از بن بست
  .(متفاوت سوق می دهد(همان منبع و ارایه ي نظریه هاي زادآ

دانند، اما اگر این پاداش  ملی مهم براي تقویت رفتار میا عاان شناسان رفتار گرا، پاداش رویت: اگر چه روو تق پاداش -7
هد واخ خود عاملی براي از بین بردن خالقیت حتیا به درستی استفاده نشود، نه تنها تأثیري مثبت نخواهد داشت، بلکه ه

  .گیزه هاي درونی از بین برودو ان میل بود. استفاده مداوم از مشوق هاي بیرونی باعث می شود

تشویق قرار می گیرند،  که به طور مداوم از طرف خانواده یا معلمان مورد تعریف و انیتعریف، تأیید و ستایش: کودک -8
ند که در زندگی آینده به د می گیرا یاه نآن هاست. آ انجام دهند که مورد توجه والدین یا معلمان ارهایی راکیاد می گیرند فقط 

ارمغان  به ستایش دیگران را و تعریف که اشندب دنبال اموري به تنها و دکنن گارار، خود را با شرایط سازخالقیت و ابتک جاي
کردند پاداشی که به  اعتراف داستایوسکی و الیوت» .است بوده صادق بغنوا از بعضی مورد در تیح امر این .آورد
 «وده بشد (خالقیت گیزهش انکاه دلیل به ) ها آن دیدش دگی و ناراحتیافسر باعث گرفتند ... و نوبل جایزه اخذ علت

  .(1375 ،زاده سمقا ، ترجمهآمابیل)

القیت فزایش خباعث ا د، می تواندردش در ذهن داوفرد از خخودپنداره یا خود انگارد: خودپنداره یا تصویري که هر  -9
د ي خود تصویري مثبت داشته باشند اعتماد به نفس در آن ها باال می روی هایز تواناا نی کهانع آن باشد. دانش آموزابا م

قیت کاهش خال هوي دیگر خود پنداره منفی باعث کاهش اعتماد به نفس و در نتیجیت آنان افزایش می یابد. از سقو خال
  .می شود

دکان فرصت دادن ین راه ها براي ایجاد خالقیت کوکی از مهم ترمجهوالت: ی براي کسب بینش و کشف اد فرصتایج -10
مک آن چه می شنود به ک ش و کشف مجهوالت است. هیچ دانش آموزي در جهان، کسب بینگویی ه آن ها براي پاسخب



@mohtavanemunesoal یگروه ضمن خدمت ھوشمند ساز  12 
 

@mohtavanemunesoal یگروه ضمن خدمت ھوشمند ساز  12 
 

اگر دانش «ید: گو وي به آن چه می کند بستگی دارد. دیویی می کند؛ پیشرفت و به یاري آن چه می بیند، پیشرفت نمی
که همین حقیقت  ند تا آن را شخصا کشف کند، به صرفه تر از آن استبه حقیقتی سه روز وقت صرف ك آموز براي رسیدن

   .(1385، شکوهی» یش توضیح دهیمدر یک ربع ساعت برا را

  موانع خالقیت

ن عوامل مؤثر بر عدم بروز خالقیت را به دو دسته کلی فردي و محیطی و یا درونی و وامی ت در یک طبقه بندي کلی
فردي و شخصی است  يناشی از ویژگی ها بیرونی تقسیم کرد. منظور از عوامل درونی آن دسته عوامل و موانعی است که

  .با دیگران استو عوامل و موانع بیرونی، مربوط به موقعیت هایی می باشد که فرد در ارتباط 

یت عبارتند از جو نامساعد، القانع محیطی خودارد که م ار میاظه (1387جعفریان،  ز، به نقل ا1988ابیل (مآ همچنین
رتند از آیند خالقیت از نظر او عبافردي در فر بع ناکافی و طرح تحقیق ضعیف، موانعاارزیابی و فشار، رقابت، من محدودیت

   اعیعدم تجربه، عدم انعطاف، انگیزه بیرونی، عدم مهارت اجتم عدم انگیزه، عدم مهارت یا

 :نموده است تقسیم یرز شرح به دسته سه نوآوري را در و ) موانع خالقیت1381عالوه سام خانیان ( به

تمرکز  عدم همگونی، به تمایل ،وشکست انتقاد از نفس، ترس به اعتماد عدم :از عبارتند خالقیت يفرد انعوم -1
 .ناپذیري افانعط و نبودن متعهد ،ضادت و امتوانایی در ابه عدم ،رویی کم ،ذهنی

 یعاطف فضاي ،خانواده نامناسب تباطیار شبکه ،خانواده نادرست تربیتی الگوهاي و عقاید بیلق از خالقیت عیاجتما موانع  - 2
 3 .اريبتکرفتار ا برابر گیري در موضع و همرنگی به تشویق ،سالم خانوادهنا

 تخالقی .باشد سازمانی می گ، فرهنساختار سازمانی ،مدیریت به عوامل مربوط شامل که تانی خالقیسازمانع مو . - 3
وامل قیت و عخال هاي نابود کننده و موانع است الزم لذا ؛گسترش داد و رشد را آن یا کرد ودناب یا تضعیف توان را می
  .رار دادق بررسی تري مورد دقیق صورت به را آن کننده هاي تقویت یا

 دانش .رندوردابرخ زیادي هاي القیتاز خ همه کودکان هک است این مدعا این دلیل .آسانی کشت به توان می یت راخالق
 ايه کالس در رسند می باالتري سنین به وقتی اما ،سرشاري دارند خالق اییتوان مدرسه اول هاي آموزان در سال

  .یابد کاهش می اآنه هاي خالقیت ترباال

 قیت چنین بر می شمارده هاي خال) موانع جدي خالقیت را تحت عنوان کشند1990تورنس ( 

کنند براي انجام کارها فقط یک راه درست  ه بچه ها فکرکجام دهند. اینبر آنچه که بچه ها هر چیز را به شیوه درست ان اصرار*
  می دارد ید بازراههاي جد وجود دارد آنها را از تالش براي یافتن

  ند، قدرت تخیل و تصور آنها را متوقف می سازدباش راواقع گ ر اینکه بچه هااصرار ب*
  ا یکدیگرا بمقایسه بچه ه*

  ي آنهاوه کنجکاب توجهی بی *
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 داند می چیز ارچه را یتخالق هاي هدکشن نیز (1983) ترزا آمابیل
 چگونگی ارزیابی می کند به معطوف را انهآ نو ذه کرده کم ن راکودکا ، خالقیتارزیابی به زیاد توجه : ارزیابی .-
نقش مثبت  ساده ياداش در کارهاپ ند، آمابیل معتقد است ؛ا کم می کیزه درونی راهی انگش : پاداش گپادا .-

  ع محسوب می شودرد، ماننیاز به بصیرت دا هایی کهرد کاروداشته، اما در م
  قیت می شودو نابود کردن خال س فشاراردي رقابت باعث احساي فه به تفاوت هرقابت : با توج -
که انگیزه هاي  فراد خالق گزارش کردندا .شد نمی کندب محدود : خالقیت در محیط در بسته و محدود رانتخا -

  .درونی و خالقیت به وسیله محدودیت بیرونی کاهش می یابد

  نابود می کنیم وقتیرا  القیتید؛ ما خمی گو یت چنینهاي خالق ده) از کشن2001ماروین بارتل (

  فاده کنند. ستنظرات دیگران ا زه و ابچه ها را تشویق کنیم بجاي بیان عقایدشان تقلید کرد -1

 .نمره دهیم کار هر تنها بد کابه جاي بازخور -2

   .تعریف مسأله یک مثال بزنیم بجاي -3 

 .هاي اساسی و پرمعنی تحسین کنیمي کارارتیب و آراستگی را بجم و تنظ -4

   .ئه دهیمبجاي روش هاي حل مسأله یک جواب را ار -5 

  .دهایی ارائه دهیمپیشنهابجاي پرسیدن سواالت باز،  -6

شکل عقالیی و حل خالقانه م حل به دو شیوه مشکل حل .دلیل نیاز به خالقیت و نوآوري بروز مشکل است ینترهمم
ي هاد همچنین زمینه استفاده از راه حلارائه گرد مشکلت خالق باید تعریف دقیقی از نیمیسر است. براي ظهور یک ذه

 ت است که درع خالقییت موانبا خالق اهمیت در رابطه زمسئله حائ .گوناگون و سواي از راه حلهاي مرسوم، ایجاد شود
   :ار مورد خالصه می شودچه

  شکست و نتقادا از ترس -1

  نفس اد بهعدم اعتم-2

  همگونگی ی ورنگتمایل به هم-3

  .عدم تمرکز ذهن-4
 می شمار هب موانع ذهنی خالقیت ینترمهم از خیالی بی و تراکم ،تعهد ،چون ثبات راکیاد ايانسداده شود می اضافه

نه خالق افزایش واي حل مسئله را به گن مهارتهتوا ص میاجراي روشهاي خا د واز انسدادهاي ادراکی خو گاهیآیند. با آ
  دگی، تکوین، روشنگري و تایید استحله آماکل شامل چهار مرنه مشخالقاداد. به زعم صاحبنظران حل 



@mohtavanemunesoal یگروه ضمن خدمت ھوشمند ساز  14 
 

@mohtavanemunesoal یگروه ضمن خدمت ھوشمند ساز  14 
 

اصول مدیریت براي  "الااجم .رش نوآوري استظام حمایتی براي پرور مدیران ایجاد یک نوظایف خطی یکی از چالشها و
دادن به  در نهایت پاداش باهم، نظارت و گوشزد کردن و ردن افرادر کجو زي افراد از یکدیگر واساجد :رح اندنوآوري بدین ش

  .نندا می کقش را ایفن ه چندیني کراداف

  در موانع خالقیت معوامل مه گراز دی

  جتماعیعدم تفکر در امور و مسایل مختلف فردي و ا -1

  علمل اظهار نظر هاي منگ سکوت در مقابهرج فوار -2

  تفکر واگرا به جاي کر همگراتأکید بر تف -3

   تکیه بر محفوظات - 4
  قالبی در علم و یادگیري و تقلیديتأکید بر تفکر  - 5
  قال معلوماتانت  - 6

  وش فعالاي رروش منفعل به ج -7

  (طعیت (عدم انعطاف پذیرير اصل قتکیه ب -8

  کیه بر سطوح اول و دوم حیطه ي شناختیت -9

  مایشزعدم مشاهده و آ-10

  ه به روش حل مسألهعدم توج -11

  (لي علم و عم زندگی (فاصلهدرگیر نشدن در مسایل  -12

  امکانات براي شکوفایی استعدادها ابع ویز منهتج عدم -13
  .تخالقی براي مناسب اد جوایج تجه مناسب مدیریت اعمال عدم -14

  موفقیت مالك عنوان به موزآ انشي د رهبرنم یادز کیدتأ -15

  خالقیت هآشنایی معلم نسبت ب عدم -16

  آموزان دانش فردي هاي تفاوت به هوجعدم ت -17
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  ارایه ي تکالیف درسی زیاد به دانش آموزان -18

  واستهزا و تمسخر به خاطر ایده هاي ن -19

  دیدقبت شرانظارت و م -20

  خالقیت وزشش هاي آمرو

ی ي واگرا را مهاي فکر انایی هاي آفریننده و شیوهوهمه روان شناسان پرورشی و متخصصان آموزشی معتقدند که ت
درباره روش ها و  نهادهاي مهم این صاحبنظران نوجوانان، آموزش داد. در این قسمت پیش کودکان و ه افراد به ویژه بهتوان ب
  |:(1379ت مطرح می شود سیف، گی با خالقیجاد آفرینندای فنون

 را مورد تشویق آموزانتخیالت دانش  ي بدیع وآموزان را به موقعیت هاي خاص محدود نکنید: کارها تجارب دانش -1
 تی کهمعمول و متداول بپرهیزید. نوع سؤاال هاي تکرار روش اشد و ازن بپرسید که مشوق تفکر واگرا بی از آید. سؤال هایار دهقر

چرا و چگونه آغاز می شود،  که با بسیار مؤثر است. سؤاالتی بپرسید معلم از دانش آموزان می پرسد بر نحوه تفکر آن ها
 ماي متعدد باشند. براي مثال، در درس علوم، معلاب هواي جارد ید کهح کنراالتی طسؤ .قتچه کسی و چه و کجا،نه با 

شکالتی روبرو می ن با چه مجاذبه وجود نداشت انسا ياند از دانش آموزان بپرسد: اگر نیروه می توباذتعریف ج به جاي
  شد؟

وناگون ل هاي گید: دانش آموزان را تشویق کنید تا سؤاوبدیع ارزش قائل شهاي غیر معمول و  هل ها و اندیشرح سؤابراي ط -2
  .ل مسائل پیش نهاد کنندي حمختلف برا ايراه ه و کنند ت و دانش هاي معمول فکراتر از اطالعاا بپرسند، فراز شم

 راه و مطالب حفظ کردن فقط اگر :دهید قرار اختیار یادگیرندگان در فیاکتشا یادگیري آموزي و خود براي یهای فرصت -3
ل ه هاي اصیواقع شوند، دانش آموزان به حفظ کردن مطالب تشویق خواهند شد. اما اگر اندیش معلمان تأیید مورد قالبی هاي حل

  .خالق مبادرت خواهند کرد هاي مورد تأیید قرار گیرند، دانش آموزان به فعالیت

رقابت و هم چشمی  ادار کردن دانش آموزان بهز ونید:اخورد كم براحترانسبت به تفاوت هاي فردي یادگیرندگان با  -4
ن این جنبه با دانش آموزا د ازقریحه خاص خودش است که شای اد وداراي استعد زيانش آموبا یکدیگر بپرهیزید. هر یک د

  .دیگر متفاوت باشد

طریق سرمش دهی  از می دهد که روش آموزش آفریننده را براي کودکان سرمشق قرار دهید: مطالعات نشان ار هايرفت -5
  .خالق می شود رهايبیش تر از روش هاي مرسوم آموزشی منجر به ایجاد رفتا
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ش مغزي، آموزش مهارت بار رینندگی استفاده کنید: روش هایی مثل روشآف ز روش ها و فنون ویژه براي باال بودن سطحا 6
ند که مؤلف چه می گوید بلکه می کاین سؤال اکتفا ن آموز تنها به ن دانشآکه در  -نده طالعه ي آفرینهاي پژوهشی و روش م

 القیتسطح خ نکه نویسنده نوشته مورد استفاده قرار دهم، در باال برد از خود می پرسد که چگونه می توانم آن چه را
   .بسیار مؤثر است

 )تبهبود خالقیعملی جهت  پیشنهاد هاي هکارها ورا ه يارائ(یش خالقیتفزاه هاي ارا

  .(1376نظران توصیه شده است(حسینی،  احبارد ذیل توسط صودر هر فرد م ایش خالقیتبراي افز

  . عشق ورزیدن به یک موضوع و پی گیري شدید آن -1

  .از آن لذت ببریم م ونیروهاي خود را شناخته، رشد دهیم، کشف کنی -2

  .دیگران آزاد سازیماز انتظارات  د راویاد بگیریم که چگونه خ -3

  .د بهترین استفاده را ببریمتعداد خوساز ا ها رها ساخته تاز قید و بندا ار خود -4
 از عبارتند آن ها مهمترین بعضی از .شمارد می بر را یق تجارب مدرسهاز طر خالق تفکر ي سعهوت براي اصل 20 تورنس
:|  

  .ه آن را با ارزش بدانیمسترس یابد باید یاد بگیریم كخالقیت گ یمتظار داران اگر .تفکر خالق را با ارزش بدانید -1

  .بچه ها را نسبت به محرك هاي محیطی حساس تر کنیم -2

  .ستکاري عقاید و اشیاء را تشویق کنیمد -3

   .چگونگی آزمایش منظم عقاید را یاد بدهیم -4

  .به تحمل عقاید تازه را افزایش دهیم-5

  .نیمص اجتناب کخاگوي ال یل یکاز تحم -6

  .بدآموزي هم ساالن آموزش دهیم از مهارت هایی به منظور اجتناب -7

  .کارها را دور کنیماهاحساس ضعف در برابر ش -8
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  .یق و ارزشیابی کنیمودانگیز را تشیادگیري خو -9

  .ثه جوباشیمه و حادمعلمانی با روحی -10
 .کنیمناگون را تقویت اي گوکسب شناخت در رشته ه -11

  .موزش خالقیت را تمرین کنیمي آت را ارایه دهیم برنامه هاآیند خالقیم راجع به فرات الزاطالع -12

 خالق دانش آموزان به تفکر انند فرصت هایی ایجاد کنند تاویم، معلمان می تکن براي تفکر خالق ضرورت هایی ایجاد -13
  .اب نرسدجو باشد و به راحتی بهشکل ي مبپردازند مانند استفاده از مسایلی که تا حد

ن امر فقدان ای زادداشته باشد الزمهیی آست که فضایالق اجوخ ارايایجاد کنیم. کالسی د خالق س جويدر کال -14
نقش مؤثري دارد، بچه هاي گروه با شرکت  یکالس روه هايترس و احساس امنیت است. براي ایجاد تفکر خالق در بچه ها ایجاد گ

  .افکار خالق احساس لذت و رضایت می کننددر ایجاد 
  :شده است توصیه در دانش آموزان قیتخال پرورش براي نیز دیگري هاي بر این روش هعالو

  دباوريخو و به نفس اعتماد تقویت -1

  انش آموزانالقیت دپرهیز از عجله و شتاب در تقویت خ-2

  پرهیز از تمسخر، تهدید، شرمنده کردن و تنبیه -3

  ر تدریسروش هاي فعال د ي ازبهره گیر -4

   پرورش توانایی پذیرش مفاهیم جدید -5

  .صرف در مفاهیمو ت هدایت دانش آموزان به حل مسأله-6

  اله تفکرشش ک

، سبز سفید، قرمز، سیاه، زرد ت اثربخش اندیشه ها، از شش کاله با رنگ هايدر تکنیک شش کاله تفکر، به منظور مدیري
ین کاله در ا تشکیل شده است. (منظور از -است  حاکم در هر کاله اخص هايل و شونوع اص رنگ نشان از که هر -بی آ و

کر مرتبط با آن است. به تعبیر دیگر باسر گذاشتن تف عی و نوعنقش اجتما حالت روحی و یا ص ازخا اي روش، برگزیدن شیوه
 کرد ممساله ایفا خواهیرا در فرایند حل خالق  کاله ش خاص و غالب آننق هر کاله،
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جود دارد. اولین هدف ساده کردن عمل تفکر است تا بدین وسیله به شخص اصلی و در ایده شش کاله تفکر دو هدف
یت توأما خالق مید وو ا متفکر اجازه داده شود تا به جاي اینکه به مسائل مربوط به احساسات و منطق و اطالعات

این بدین مفهوم است که در عوض اینکه شخص از منطق  ر واقعع فکر کند. دوبیندیشد، در آن واحد تنها به یک موض
حت ارا با کالمی تآشک ی وت خود را به راحتسااند احسای تواستفاده کند، م براي پشتیبانی از احساسات نیمه پنهان خود

احساس خود  توجیه کند. سپس بعد از اظهارکاله قرمز بیان کرده، بدون اینکه بخواهد براي احساسات خود دلیل بیاورد یا  وانعن
  .به هاي منطقی مساله برخورد کندبا جن سیاه ند با کالهبه صورت آشکارا، شخص می توا

 ،ر یک جلسهص داگر یک شخ .است نفگر وعن در نغمبر نوع یک ،نفکر هالک ست ایده یاصل هدف ر واقعد و دومین
ن ا ممکی .ردبردا سرش از اه رااست کرد که کاله سبخو در صشخ آن از وانمی ت ،داشته باشد منفی دگاهشدیدا دی
 .فکر کند مثبت که شود می رخواستد از او مامستقی واقع ارد که درذبگ رس بر را زرد فضا شود که کالهن او است از
 نده باهآزارد نعنوا هیچ به ،این وجود که با ردهک هاستفاد اصطالح یا ازهو نوع یک از نفکر کاله ایده ست ،شکل بدین
طالح، به شخصیت یا شأن هبج شخصی اهانت اص ي که بسیار مهم است این است که اینچیز نیست. و کننده نوهین

 الم می شود ذا سوفراه کانن امن بازي نفت ، ایواه نفکر به یک بازي تحت عنالنمی کند. به وسیله نبدیل نشدن ک
در واقع این کاله ها بیشتر شبیه دستورالعمل هاي ننننویسی نفگر پرسیده شود.  اعهاي به خصوصی درباره انو

  .هستند

  

  ي تفکریه کاله هارن گذار نظبنیا
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 ضافهد ا، بنیانگذار نظریه نفکر جالبی است و این وازه را به صورت رسمی به وازه نامه آکسفور"ارد دي بونور ادودکت
هاي ر همین راستا، سمینارکه د بسیار مشهور است فکر،کاله ن است. وي به خاطر ارائه روش قدرتمند شش کرده
  . ت را بنیان گذاستخالقی

 ،نیروهاي انسانی تمامی سرچشمه» :گوید است می چاپ رسانده هب مطالب این گونه در کتاب 56از  بیش که تاکنون او
امل انایی ماست، كوترین تکه پرارزش  ه در این مهارت انسانیم کاست. با وجود این، هرگز نمی توانیم ادعا کنی تفکر
  .هیم که بهتر و بهتر بیندیشیماهرقدر که در آن متبحر شده باشیم، باز هم باید بخو .مشده ای

  : سفید الهک*
اقعیت ها و م واهیودیگران بخ ند تا ازی کسفید، طریقه آسانی را ارائه م ا کالهسفید، رنگ خنثی و کنش پذیر است. تفکر ب

د می گیرد که متفکر را تشویق قانونی به خو ید هنگامی شکلن با کاله سفکر کردد. فننمطرح که ارقام را بی طرفان
  . جدا کند القه کامرا از تعابیر و تفاسیر و مسائل متفر یت هاواقع تا در ذهن خود کند

  :کاله قرمز*

می شود، احساسات و  مطرح قرمز کاله نیز خشم را بیان می کند. آنچه در بحث ن ورنگ قرمز، احساسات و شور و هیجا
از یک حس ساده اولیه  می دهد عواطف خود را جازهسما به ما ات. این کاله ریر استداللی اسها و جنبه هاي غ دریافت
مجبور به قضاوت درباره احساسات یا توضیح دالیل آن  -، بیان کنیم. با کاله قرمز هرگز زرگ مانند الهامه بقک جرتا ی گرفته

ک مرحله به ی از یت منطقحرك جاي هبازي کنید که ب ساساتی رامی توانید نقش یک متفکر اح ن کاله شمابا اینیستیم. 
  .واکنش نشان می دهد فیاطی و عمرحله بعد، تنها به صورت حس

  : کاله سیاه*

ا گذرانده اند و چه ح رصحیسیاه، رنگ غمگین و منفی است. باید گفت که بیشتر متفکران، چه کسانی که دوره هاي آموزش تفکر 
نگ همان ها و فرکه ساز ي استمی کنند. این مساله به سبب تأکید احتیس رسایرین، با کاله سیاه بیشتر از سایر کاله ها احسا

موارد نادرست موجود در  و اه استفاده می کند، به خطاها، اشتباه هاه از کاله سیک یها بر مباحثه و انتقاد دارند. کس
وضوع که طرح یا م نده می کاه به ما اشاراله سیند. به تعبیر دیگر، صاحب کره می کبنگاه اقتصادي اشا و اريطرح تج
 آب در از درست و نیست ممکن ارک که چرا این گوید می ما به او .آید نمی موجود جور در دانش یا و تجارب با ،بحث مورد
 غیر قانونی باشد است ممکن که کارهایی جامان ناآگاهانه و ياکاره ، انجامدنکر اهاشتب از یاهاله سک .مدآ دواهنخ

  . ندك جلوگیري می

  : دزر کاله*
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ا می توانیم بر موقعیت ها، شاخص ها و تحلیل هایی که مثبت هستند تمرکز کنیم. زرد، رنگ مثبت و آفتابی است. م
زرد  یم از کالهباشیم. ما می توان ...ایده و می توانیم به دنبال محاسن و فواید و جنبه هاي علمی بودن یک طرح،

ح، ایجاد رح، توسعه و ارتقا طدي طرصامزایاي اقت د وق مساله، به منظور بهبود طرح، کشف فواید حل خالدر فراین
وثر واقع شدن مساله و یا مشکل استفاده و م هاري کارگیزه براي پیگینطرح، ایجاد ا دید، یافتن زمینه هاي پذیرشهاي جبازار
   . مکنی

  : کاله سبز *

اله سبز، به طور ک است. تفکر با خالق اي نو وخیز. کاله سبز نشانگر ایده ه لانی نعمت و زمین حاصگیاه، فراو سبز یعنی
ت کهنه براي یافتن ظرااست. کاله سبز به گریز از ن کالتو مش براي مسائل یدجد ارهايو راهک وظرات نجه نخاص متو

  . نظرات نو می اندیشد
غییر و اعمال ت جهت گاهانه درز و آکر با آن، تالشی متمرکو تف گرگونی معتقد استمال تغییر و ده اعکاله ب این

 استفاده می کند، در ناز آ ی کهکس ا کاله سبز به خالقیت مربوط می شود وتحول در امور است .ویژگی هاي تفکر ب
ه حل نماید . بر این اساس جست و جوي راه ها و راد از روش هاي مربوط به تفکر خالق استفاده واقع قصد دار

ا کاله سبز است. متفکر با کاله سبز حتی زمانی که تفکر ب یه هايز پایگر در جریان حل مساله، یکی امتنوع د هاي
ند تا دریابد آیا می توان باز وجه می کخود و با دقت، به هرچیز ت خالق نیز وجود ندارد، با روحیه کل خاصیمش

  .یدا کرد؛ بنا بر این، در کاله سبز، حرکت، نشاط و میل به اعمال تغییر، جاي قضاوت را می گیردبهتري پ هم راه
  
  : آبی کاله*

فکر نمی کنیم،  است. هنگامی که کاله آبی را بر سر می گذاریم، درباره یک موضوع مطبوعی ردس رنگ ،آبی
است. مانند آسمان که همه  ی نماد نظارت کلیآب کنیم رنگیع فکر می ضوبلکه در باره نحوه تفکر درباره یک مو

ت. و این کار جمع بندي و نتیجه گیري هاس مسئول خالصه برداري، کاله آبی .چیز را می پوشاند و در بر می گیرد
و ده ور و گفتگو ب، ناظر روند تفکیآب گیرد .کاله حل مختلف و یا حتی تا پایان جلسه ایده پردازي صورت میرادر م

 این کاله .تمام تر اجرا شود ژیک به خوبی هرچهستراتافق هاي ا صحیح با ک تفکری دتا قواع سخت مراقب است
ي ذهن ازيان می دهد و بر تفکر به شیوه نقشه پردا پایسایر کاله ه مجادالت ت وزعامنا با هدایت و قاطعیت به

جلسه  نقش ناظر را بر عهده داشته و انضباط را در کاله آبی .ین شده اصرار می ورزديتفکر با اهداف از پیش تع یا
  . برقرار می کند

  :ه تفکری شش کالکارای**
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فکر را پوشش ت اصلی تا، جنبه ها و حاالاله هتفکر را می پوشاند. لیکن این ک هاي ادعا نمی شود که این شش کاله، تمام جنبه
این کاله  .یمر داشته باشرا بر س کاله ها این ی ازتفکراتمان، باید یکمی دهند و همچنین توصیه نمی گردد که در هر لحظه از 

فراهم می کند و  ناز دیگرا ه از خود و چهفکر، چی از تاصنوع خ اي یکی را برحترا طمینان وع انو شش گانه یک هاي
 باشد قوانین آن با خبرند باید از ک بازي ه هر شخصی که می خواهدفکر ایجاد می کنند كبازي ت براي را ک سري قوانینی

.  

شخص در یک  فتند. هرا می ابیشتر استفاده شود، بیشتر در فرهنگ تفکر سازمان ج ز این کاله هاهرچه ا
، تمرکز ش کالهشود. این ش فرهنگ از د اصطالحات پایه اي را بیاموزد تا این اصطالحات یک قسمتیسازمان با

 نداهروش قانون مند استفاده خو کنند، از این ها تلف وقتشان را در بحث افراد هنکای ه جايو ب افراد را بیشتر می کند
  .ردک

این سیستم آشکار  کارائی هاي ي این روش احساس ناراحتی کنند. اما بعد از اینکهاز به کارگیر در ابتدا افراد ممکن است
 اي ونهگ به ،است عمولیم ضايتقا صورت به ها رد کالهبکار لینوا .ن خواهد رفتز بیا یحتاس ناراشد، این نوع احس

 سر بر دیگري کاله د وبردار را خود اهسی کاله یا کند استفاده کاله یک از تا شود می خواسته آن از شخص مقابل طی که
 ،نقش ها از ییک یفايا با واندت می شخص .آورند می وجود به تفکري هاي ست که نقشها نای ها کاله ترین ارزش بزرگ .گذارد

 زیک طر در دائم صورت به ی از افرادبعض ،کاله شش این تشریفات و بدون قواعد .کند غرور احساس این بازي در شرکت از
  .مانند می باقی )سیاه کاله معمول طور به ( فکرت

  ذهنی نقشه

تا اینکه  .اند هردات استفاده می کالعك اطدر و سازماندهی ،بازنمایی براي مختلفی بصري هاي د از روشافرا ،ناز دوران باستا
رسما ترسیم نقشه ذهنی را به وجود آورد. ترسیم نقشه  میالدي، 1970محقق و مدرسی به نام تونی بوزان ، در دهه ي 

ي مغزتان به شما می دهد.  وق قابلیت هاي بالقوهنی، تکنیک گرافیکی قدرتمندي است که شاه کلیدي براي باز کردن صندذه
مجموعه  ا در یکی فضایی رق، ریتم، رنگ و آگاهارهها، منطارت هاي مغزي (کلمات، تصاویر، شمهماز  کاملی ابزاري که دامنهی

می دهد ذهن ما واقعا چطور  یینه اي است که نشانبسیار قدرتمند به خدمت در می آورد. نقشه ذهنی ذهنی آ و ي واحد
مال به اک صور بر این بود که این عملت زمانی ه یاد می آورد یعنی به شکلی پویا و بصريو ب اطالعات را پردازش می کند

ي، براي بهبود یادگیري، تفکر روشن تر و صورت خطی انجام می شود. از نقشه ذهنی می توان در تمام جنبه هاي زندگ
ي ار)، براک نقشه ذهنی رنگارنگ و عنکبوت وار (یا شاید هم درخت واخه هاي یکرد انسانی استفاده کرد. شافزایش عمل

 گسترده ه اطرافگرفته است، ب ن یادسائل و کمک به یاد آوري آنچه شخص پیش از ایحل خالقانهی م ابط،رو دادنشان ن
  .شده اند
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  نیم؟ایجاد ک ار آمدذهنی ک ک نقشهی طورچ

آنها پیروي کرد. چرا که  ه حتما باید ازک د نداردوجو ي ایجاد یک نقشه ذهنی نمی توان گفت که قوانین مشخصیابر
ست. اما براي اینکه نقشه ذهنی مؤثرتري ا خالقانه افزایش کیزان تفکر ايفرایند ایجاد نقشه ذهنی روندي خالقانه بر ودخ

   .زیر را در نظر بگیرید داشته باشید موارد

  

  

  ذهنی نقشه نمودار

  .کردن شروع صفحه از وسط .1
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 مرتبط با شکل ادن یکر دقرا یا یک کلمه نوشتن با است که بهتر .کند تمرکز صفحه وسط است که بر مغز صیتوخص این
  .کنید شروع را خود کار ،صفحه میان در موضوع

 به سفید که کاغذ کهیک ت سطو در را»هواپیما« عبارت و بگیرید در نظر را هواپیما مفهوم ،ذهنی نقشه ي تهیه براي
  .بنویسید اید داده رقرا افقی صورت

  کند می پروازکه در آسمان  یتجسم هواپیمای .2

نقطه ي تمرکز ذهن  قتی هواپیمایی را در آسمان تجسم می کنید یا اینکه واقعا می بینید، هواپیما در آن لحظه درو
مراجع یا تداعی هایی در خصوص  ختنسا قف نمی شود بلکه بالفاصله شروع بهذهن شما در آنجا متو اار دارد. امما قرش

 ،مسافران ،چگونگی پرواز هواپیما، خلبانها ،هواپیما آسمان، انواع مختلفهواپیما می کند. چیزهایی مثل رنگ 
در  بصري شکلی به اغلب اعیهااین تد ،کالمی نه و هستند تصویري ما کارکه اف اییآنج از .موارد مانند این و فرودگاهها
  .شوند ظاهر می ذهن ما

تن نقشه به ساخ شروع )یي ذهن مفاهیم (نوعی شبکهیا  ين معانای یاندادن م ذهن شما بالفاصله و با ارتباط
  .می کند

  درختی پر شاخه یا تجسم عنکبوت .3
شعاع هایی با خطوطی به رنگ هاي متفاوت از هواپیما به بیرون رسم کنید. اینها شاخه هاي درخت یا پاهاي عنکبوت 

ذهن شما ایجاد می کند، بنویسید: مثال،  یی را که عبارت هواپیما دراطوط تداعی هاین خ زر یک اشما هستند. روي ه
آنها را روي خطوط  که دیگري به ذهن تان خطور می کند ايط هم تداعیهودگاهها. از هر یک از این خطوان ها و فربخل

مین ترتیب گسترش ممکن است به حقوق یا دوره ي آموزشی فکر کنید .نقشه به ه تباط با خلبانار خواهید نوشت مثال، در
  .کندپیدا می 

  ردند تفکر که کردن از ذهن همانناستفاد .4

در مرکز تفکر » چیز« ي چیزي (یک ایده، صدا، تصویر، احساس و غیره) قفل می شود، آنهنگامی که ذهن رو
ن ذهن ما میا چیز ساطع می شوند که می گیرد. ایدهها، تصاویر، احساسات و موارد بیشمار دیگري از این یک ارما قر

ات و العطمختلف ا ايیان این تکه هتا م می کند برقرار می کند. ترسیم نقشه ذهنی به شما کمکآنها ارتباط 
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 ان به خاطر سپردن آن چیزمکتري برقرار کند، اهرچه ذهن تداعیها و پیوندهاي بیش و برقرار کنید مفاهیم، رابطه
  .بیشتر می شود

  رانت و ارائه آن به دیگاخلق، ثبت و هضم کردن اطالع .5

انجام دهید. به  ها را به سرعت و به شکلی مؤثرز این کارکان می دهد تا هر یک ابرقراري این روابط به شما ام
به صورت طبیعی برقرار می شوند. مشاهدات  تباطاتار نقشه هستید، این ه يکه در حال تهی عالوه، همین طور
پردازش شناختی را بهبود می دهند. رنگ نوشتن و هم تصویرسازي حافظه، خالقیت و  که هم نشان می دهد

نقشه ذهنی خلق می کنند که حواس  ار هم یکست. اینها در کنافظه اهم یک تقویت کنندهی قوي براي ح
  .ه آن خوراك خواهند دادما ب متعدد

 می مربوط مورد نظر موضوع به که مستقیما ستندطالعاتی ها تثب براي ابزاري همچنینذهنی  هاي نقشه*
مک می ک اه شمب انهآ . کنید فشرده را اطالعات مقادیر زیاد ،ابزار این زاستفاده ا با دانیمی تو که چرا شوند

زندگی نامه، تهیه ي رزومه و مواردي از  لسه، نوشتنج ک صورتتهیه ي ی ايرب ه شوید که، مثالکنند متوج
شده است که نقشه ذهنی، براي همچنین، ثابت  .د یادداشت برداري کنیدی بایه اطالعاتاز چ این دست،
نوشتن تک تک کلماتی که معلم به زبان می آورد یا در کالس  يست. به جاي اؤثرتکنیک م رياردیادداشت ب

گفته می شود (تفکر خطی)، عنوان موضوع درس را در مرکز صفحه بنویسید و همان طور که دربارهی 
و آنها  یدکشب مربوطه را خه هايی شود، شما هم شایر اطالعات بحث ما و ساموضوعات فرعی، مثالها، تاریخه

 . نیدي کذارنام گ را

استفاده کنید.  از آنها سپساطالعات را هضم کرده و  ادگینقشه هاي ذهنی به شما کمک می کنند تا به س *
با دیگران داشته  کهگفت وگوهایی  ک کتاب،ي یحتوابه این معنی که به شما کمک می کند تا چیزهایی مثل م

نقشه هاي ذهنی براي برنامه ریزي و اجراي چیزهایی  اید، برنامه زمانی و مانند آن را بهتر به یاد آورید. در نهایت،
  ژه هاي حساس و غیره نیز مفید هستندرومثل تعطیالت، وقت، پ

دادن، پروژه هاي  براي ارائهان ت هم هستند. می توعاي ارائه ي اطالنقشه هاي ذهنی ابزارهاي قدرتمندي برا *
  .ردتهیه ک یره، نقشه ذهنیو غ ریح، مطالب نوشتاريوهاي صگفت وگ وهی،گر

  به صورت دستی ه ذهنییه نقشته .6
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 راست يہنیم کر وشک و انعطاف ناپذیر نباشید. اگر چنین کنید مغز شما فعاالنه از هر دخ ي نقشه ذهنی، ام تهیههنگ
پیوندها به استفاده از هر دو نیم کره وابسته  زا اي شبکه ي تهیه براي شما که حالی در. کرد نخواهد استفاده چپ و

و نیم کره ي چپ براي کلمات، منطق، تجزیه » تصویر بزرگ «تفکر و ست براي تصاویر، رنگها، ابعاد، تخیلرا ي کرههستید (نیم 
 )و تحلیل، شمارهها و تفکر ترتیبی

  دستی صورت به ذهنی نقشه تهیه

  موضوع شکل نشان دادن .1
 دادن ننشا از ،این کار جامان براي ذهنی هنقش .دده نشان ار عوموض ريبا معما ینهای اند شکلتوب یدبا نیذه هنقش
ت بعدي به شما باید بتوانید در مراجعا .کند می استفاده ارتباط آنها چگونگی یکدیگر و هب نسبت مفاهیم نسبی همیتا

صفحه، تمام اطالعات را به یاد بیاورید. اما اول باید نقشه را با آمدن ایده ها و پیدا کردن روابط بیشتر  آن تصویر، با یک نگاه به
است که نقشه ذهنی انجام  ن کاريدقیقا هما نیا» شنیدن کی بود مانند دیدن؟«گسترش دهید شنیده اید که می گویند: 

  .نمایش میدهدمی دهد: هم تصویر بزرگ و هم جزئیات مسئله را به شما 

  ش فکريبار .2

و  تد را از پیش ثبخو اطالعات بارهی موضوع، بارش فکري انجام دهید؛ به خصوص اگرمی توانید پیش از شروع ترسیم در
یا گروهی انجام  راديمی توانید به صورت انف ید. این کار رادارالس نه ي كجلس شتی ازبط نکرده اید (مثال، یادداض

ع به خاطر بیاورید روي کاغذ بنویسید. وتباط با موضار می توانید در ساده است: هر چیزي را که روش کار خیلی .دهید
  .کلمات یا عبارات کلیدي استفاده کنید ه جاي جمله یا پاراگراف، ازب

نید. یادداشت ک نید، فقط آنها راک العات را سازماندهیاط به خاطر داشته باشید که در این مرحله قرار نیست
می دانسته اید مربوط  که از قبل ر با چیزهاییورد نظر چطوود بپرسید که موضوع مفکري از خ هنگام بارش

  .اردوت داست یا با آنها تفا

  م نقشهترسی .3
انجام  باید ترسیم نقشه ذهنی در هر صورت، اولین کاري که براي» ل مطلب.اص د سرخیلی ها دوست دارند مستقیم برون

  .دایره اي بکشید د و دور آنموضوع خود را در مرکز صفحه بنویسی دهید این است که
 ز یکبیش ا نباید ،کزربراي نوشتن موضوع در م و باشد هتافقی قرار گرف حالت حتما در باید شما صفحه خاطر داشته باشید به
در ضمن،  . سرعت خوانده شوندخط ممکن بنویسید تا به  سعی کنید این کلمات را با ساده ترین .کنید استفاده لمهک دو یا

می توانید با اضافه کردن رنگ، نقشه را  .دباعث می شود وارد تفکر خطی شوی از صفحهی خط دار استفاده نکنید. این کار
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ها کمک آن ادآوريو ی زي ایده هاجداسا ها بنگ مختلف به کار ببرید. رنگ هه حداقل سه رنقش تر کنید. در هر جالب
  .می کنند

  ذارينامگ و خه هان شالیاوکشیدن -4

ساده اي است: براي هر زیر گروه اصلی مرتبط با موضوع از دایره اي که به دور موضوع کشیده اید خطی به بیرون رسم کنید  کار
ف اختصاري استفاده نکنید مثال، در مثال نید. از حرونام گذاري ک و با یک کلمه، عبارتی بسیار کوتاه یا یک تصویر، آن را

هستند. در یک نقشه ذهنی تمام خطوط یا شاخه ها باید  »خلبان ها«و » دگاههافرو« لی شمااص هواپیما، شاخه هاي
  .اولین شاخه ها از همه ضخیم تر باشند با هم مرتبط و

 دش نوشته شودوهر کلمه یا تصویر باید دقیقا روي شاخهی مربوط به خ*
  یا نقاشی استفاده کنید. مثال، می توانید در کنارداشته باشد از تصویر، عکس  ه امکانهرجا ک*

براي شاخه اي با  بکشید یا یک شکلک صورت خندان» ایست«شاخه اي که زیرگروهی منفی دارد یک عالمت 
وصل  زیرگروهی مثبت ترسیم کنید. . بوزان معتقد است که نقشه ذهنی شبکه اي تصویري است. پس، براي

ه به فکرتان می رسد استفاده کنید تا نقشه ي کهر ابزار دیگر ه ومت، فاصلهم از فلش، عال ردن تصاویر بهک
  .دباش »تصویري«لی ا خیشم ي

  ي بعدي رفتناخه هابه سراغ ش -5

اقعیت که به زیر گروه هاي اول تان مرتبط هستند. مسائل یا و ر کنیدهایی فکززك تر باشند. به چینا لی هااز قب این شاخه ها باید
 تار؟ اقدامی آید؟ تأخیم فرودگاه، چه چیزي به ذهنتان ا چه چیزهایی هستند؟ مثال، وقتی می گوییدآنه مرتبط با هاي مهم

  ران قیمت؟اي گتی؟ غذامنی
 به فقط .کنید ريذاامگرا ن آنها و بکشید بیرون به شاخه »دگاههافرو» ي شاخه تداعیها هم از این تعداد به
  .نشود فراموش کسع و رنگ یريار گک

  يگذار اخهش ادامه دادن-6

نازك  قبلی ردیف از باید ردیف شاخه ها هر ،باشد ندتایا .بدهید هدامرا ا ريذاخه گشا این اریدد تا هرجا که دوست
ان چیز ناگه ن استممک یکنید. حت افهضشاخه هاي قبلی ا تر باشد. اگر چیزي جدیدي به خاطر آوردید می توانید به

  .یدکن شاخه اي به ردیف اول اضافه دخواهیکنید و ب شفدي کجدی
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» یتیت امنادامقا«، »خیرتأ« مثال، یعنیگاهی پیشنهاد می شود که زیر گروهها را به صورت سلسله مراتبی بنویسید .
هر کدام یک شاخه داریم. حاال آن  هستند و براي» همگی زیر گروه هاي فرودگاهها» غذاي گران قیمت» و

  .دهید رارهمه ق دانید، باالتر از همه مهم تر می از زیرگروهی را که

  نی شاخههاازبیب ي بیشتري باردن شاخه هااضافه ک .7
نسخه ي  یک دست آخر تی می توانیدح .یدکن می توانید شاخه اضافه کنید، تصحیح کنید و لینکهاي جدید پیدا

هم پیدا کنید و یک نقشه ذهنی مرتب  را گاریهازا ناساطاها یخ ی کندکمک م اه شمکار ب این .یس تهیه نماییداکنوپ
را در دیدن تصویر بزرگ با جزئیات، مختل می  اشم و نامرتب، توانایی و تمیز به دست آورید. نقشهی در هم ریخته

چه چیزي هستید یا چه چیزي یاد گرفته اید. ببینید چه  دگیريکند. در هر صورت، از خودتان بپرسید در حال یا
  تري کشف کرده اید؟ي بزرگ والگ

اطالعات مفیدي که به آنها  ی استد ندارد. فقط کافووج» غلط«یا » درست«ش نکنید که نقشه ذهنی امودر نهایت، فر
  .نقشه ذهنی ترسیم می کند ید در نقشه ي شما وجود داشته باشد. هر کس به شیوه ي خودارنیاز د

که مد  هنچو هر آ افکار انه به پرورش ایده ها،کل خالقبتوانید به شرعایت کردن این موارد به شما کمک می کند تا 
   .نظرتان است بپردازید

 
  کريف بارش تکنیک

بارش فکري یک روش  بارش فکري یا .است شده اريگذ پایه الکس اسبورن دکتر توسط و است گروهی تکنیک این
براي تولید تعداد زیادي ایده در مورد یک مسأله  است کهک اثر هنري ی ک گروه، یک ساختار یار یبراي برانگیختن خالقیت د

ت در یک موضوع القیخ رسیدن به ایده هاي خالقانه و با موضوع به کار می رود. بارش فکري یکی از بهترین روشها براي
  .ات و مسائل شخصی استموضوع ییا مسئله گروهی و حت

  .ترح زیر اسش اعده اساسی که باید در بارش فکري رعایت شود بهچهار ق

می شود. بر این  قیت در اعضاي گروهالفزایی در گروه می شود که نهایتا باعث بروز خم ارعایت این قواعد، منجر به ه
  ت و طی یک فرآیندها وجود نخواهد داش اساس، محدودیتی براي مطرح کردن ایده

  .یافتطبیعی و بدون دخالت بیرونی، جمع مستمر به ایده هاي بهتر دست خواهد 

  تمرکز بر کمیت *
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ثربخش بیشتر ا ساسی وه حل ااه یک رتولید می شوند بیش تر باشد، احتمال دست یافتن ب ی کهایه هتعداد اید هرچه
  .است

  نتقادتناب از اجا *

ده تولید ايمناسب براي  وک جآن، به توسعه و بهبود آن فکر کنیم، ی جاي انتقاد از ک ایده، بهی جهه اولیه باوار در ماگ
استفاده از این متد سبب ایجاد دامنه  می شود. و همچنین باعث باز شدن فکر افراد می شود و اهمهاي غیرمعمول فر

  .ور نکردنی می شودبا زیادي از راه حل هاي

  لیر معموي غبال از ایده هااستق*

بهتري نسبت  ايراه حل ه منجر بهممکن است ایده هاي غیر معمول رویکردهاي جدیدي را به مسأله فراهم کنند و 
  .به ایده هاي معمول شوند

  هبود ایدههاکیب و برت *

  .می توان با ترکیب دو ایده خوب، به ایده اي بهتر رسید که از هر دو ایده قبلی کامل تر باشد

  کريبارش ف اهداف کاربرد و

  توانمندسازي نیروي انسانی و آموزش .1

  اولویت بندي مسائل .2 

  انتخاب بهترین راه حل .3 

  تو خالقی رکات ابتافزایش قدر .4 

 افزایش انگیزه .5 

  تیمی و مدیریت مشارکتی ایجاد کار .6 
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  بدست آوردن ایده هاي بزرگ .7 

  کريش فرام باروش انج

  اشد و توضیح درگروه ب در دید اعضاي رجایی کهثبت موضوع مورد نظر بر روي تخته یا ه -1

  برسد). راداف روز زودتر به اطالع دع چنوکننده (بهتر است این موض لیهتوسط تس افرادمورد آن براي 

  نندگان توسط تسهیل کنندهجراي کار براي شرکت كل اعد و اصوقوا . یادآوري2 
ده اي عدم وجود ای ارائه ایده ها و نظرات بصورت گردشی: در هر نوبت فقط یک ایده باید بیان گردد و در صورت .3 
  .نوبت به دیگري واگذار می شود "بعدي" گفتن واژه با

  فرادتوسط تمام ا "بعدي " گفتن کلمه ثبت عقاید در صورت حله. اتمام مر5ثبت کلیه ایده ها توسط دبیر جلسه  .4

  مدرسه رد پرورش خالقیت هاي هیوش
محیطی مناسب و بی توجهی و عدم  وجودکودکی از استعداد خالق برخوردارند، لکن عدم  رمحققان معتقدند همه انسانها د

مع در دوره واوجود افراد خالق اهمیت زیادي دارد. زیرا ج تقویت این توانایی مانع ظهور آن می گردد. براي هر جامعه اي
  .ینده خود دارندل حال و آسائخالق براي م حلهاي هغییر نیاز مبرمی به راو ت انتقال

بدتر از این، اگر این توانائی را سرکوب  د ور استفاده را بنمایثت خالقیت حداکنتواند از موهبتوین بی معتقد است اگر جامعه 
کم ثمرترین مخلوقات است.  شرف مخلوقات بودن محروم می گردد، زیرا در آن صورتی ایعن اتی اشکند، انسان دیگر از حق ذ

قائل شود. با توجه به مدت زمان زیادي که بچه ها در ولویت الق او تربیت خ است که جامعه براي تعلیم کافی همین دلیل
 ، لکن تحقیقاتردا در آینده داق خالقیت آنهگفت تجربه هاي مدرسه نقش اساسی در تحق مدرسه می گذرانند می توان

خالقیتشان  و تواناییها برجسته بندرت از مدرسه و معلمانشان به عنوان عامل مؤثر مهمی در رشد ادراف داده است نشان
 )1990، میلگرام 1985یاد نموده اند (نقل از: بلوم 

ه با نقش ل آنها در رابطل اوسؤا :الق داشتند. محققان مینو یسنل) مطالعه اي راجع به زنان خ1991کارن، لیست و رنزولی (
ی به تربیت عاطفی جهتوشته و مطلقأ تشویق آنها ندا ت آنها بود. به اعتقاد آزمودنی ها مدرسه نقشی درالقیمدرسه در خ
  .ی آنها نشده است. اما تقریبا تمام آزمودنیها گفته اند در طول دوران مدرسه یک معلم مشوق داشته اندختو زیباشنا

) 1990د را مهمترین عامل در عدم موفقیت مدرسه دانسته اند. میلگرام (آنها برنامه درسی پوچ که خالقیت در آن جایی ندار
 لیدر حا ینت مدرسه تا حد زیادي به تعلیم و تربیت همشکل و یکنواخت مربوط می شود، امعتقد است علت شکس

  .متفاوتند است که هر کدام از بچه ها کامال با یکدیگر
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از علم  یصحیح ن دركارزشی اشاره دارند، لکن براي داشت هر چند میلگرام، لیست و رنزولی به نکته هاي با
  .اختاند عمیق به مسأله هی جامع وباید نگاموفقیت مدرسه در پرورش خالقیت 

  نزولیالگوي ر
ر می دهد. سه عنص مل مؤثر در پرورش خالقیت در مدرسه ارائه) نظریه جالبی را در رابطه با عوا1993( نزولیر 
  .از: معلم، دانش آموز، برنامه ي درسی تندباراو ع صلی نظریها

ماره ي یک نشان داده شده است. با ترکیب مناسب این عناصر یادگیري نمودار شباط بین این عناصر و زیر عناصر آنها در ارت
  .ا، عالئق و روشهاي یادگیري یک عامل اساسی در این ارتباط استهل می گردد . یادگیرنده با توانائیاصمؤثر و خالق ح

نمی توان از این اختالفات  ري خالقیکامال متفاوت است. بنابراین در یادگ ادریري در افگا، عالئق و روشهاي یادی هانائتو
را برگزینیم. البته وجود موقعیتهاي آموزشی  د. بنابراین باید سبک یادگیري مناسب براي هر دانش آموزانفل ماسی غااس

د ني مختلف را تجربه کنهادانش آموزان سبک که تاین اس ایانهایدآل است. یک روش واقع گر انجام این ی مانع اصلیگروه
  .گردد یمحقق م ق است،ري خالادگیه ي یبدین ترتیب تعلیمات انعطاف پذیر که الزم .ترکیبی از سبکها استفاده شودو 

این  برنامه ي درسی با زیر مجموعه ساختار رشته، محتوا و روش شناسی رشته و توجه به تخیل نیز عامل مهم دیگر
عات باید مدنظر رباره اطالحقایق نیست. بلکه راه دقیق تفکر د و اختار رشته ي مهم مجموعه اطالعاتارتباط است. در س

فراد اطالعات زیادي از رشته دارند، اما راه تفکر دربارهی آن رشته را نمی دانند. در محتواي رشته دو مسأله مطرح ي از اباشد. بسیار
پیچیدگی  و اینکه در چه سطحی از پیشرفتعاتی را باید در برگیرد و دوم دوره و واحد درسی چه موضو این که یک اول :است
  .باشد

  .یانگر عقاید اصلی رشته است تأکید شودب مفاهیم نماینده که ي مسأله اول باید به درباره

یک رشته است که یک  ه و ساختار و منطق مشخصیصاویر اصلی نتایج، اصول سازمان یافتمفاهیم نماینده شامل الگوها، ت
پیچیدگی باید به سن، توانایی، رشد عقلی، مطالعات  شرفت ویمتمایز می کند. براي تعیین سطح پ یر رشته هارشته را از سا

ي آموزشی به دانش آموزان اردد. روش شناسی رشته با ارائه روشهاي تحقیق به عنوان محتوه گجوانش آموز تی دو تجربه هاي قبل
ق یادگیري خال محتوایی که تخیل را بپروراند نیز الزمهی یکنقش محق دست اول را میدهد نه صرفا یادگیرنده درس، ارائه ي 

  .است
 ،رشته به شناخت :داصی داراهمیت خ جنبه سه او از قشن .کند میرا در این ارتباط ایفا  نقش مهمترین معلم
  .تدریس و روشهاي رشته به عشق

آن ارتباط  زیرمجموعه هاي صر وعن هاگر بین این س .میدهد نشان را این سه عنصر تعاملی رابطهی زیر نمودار
 مناسبی برقرار گردد. یادگیري به نحو ایده آل محقق خواهد گشت

  انآموز شانوسعه خالقیت دت رم و مربی دنقش معل
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آموز تا حدود بسیاري به رفتار  ین نقش را در آموزشگاه و نظام آموزشی ایفا می کند. چگونگی عملکرد دانشمعلم مهم تر
دانش آموز خالق، نقش الگویی  و معلم به خالقیت روابط عاطفی معلم و دانش آموز، چگونگی نگرش معلم وابسته است.

  .ثیري به سزا دارندتأ دانش آموزان خالقیت یادگیري همه در پرورش -روابط یاددهی  و وا

ها  گردد. آن تار خالقرف تقویت گویند: معلمان باید شرایطی فراهم نمایند که موجب ) در این باره می1984برالینر (گیج و
معتقد است که معلمان  ) نیز1987کنند. بلوم ( ادانش آموزان در مدرسه ایجالق داز تفکر خ ريگی باید فرصت هایی براي بهره

ن براي پذیرش مطالب و د و آمادگی معلماتفکر دانش آموزان در مدرسه باشد. اعتقا ند که مستلزمایی تهیه کنباید پروژه ه
  )1379در پرورش تفکر خالق دارد(سیف،  نقش بسیار مهمی مسایل جدید

ایجاد محیطی  و مثبت ايحمایت و برخورد صحیح با دانش آموزان دو عامل ضروري براي نیرو بخشیدن به انگیزه ه
بر عهده ي معلمان و مسؤوالن می باشد. محیط  ین چنین محیطیأممناسب براي رشد خالقیت است، پر واضح است که ت

طوري باشد که دانش آموزان بتوانند خود را با آن تطبیق دهند، عالیق خود را نشان دهند، لذا معلم باید با تشویق باید 
آنان را در زمینه ي تحقیق، کشف ، حل مسأله  و دنک راهمد فزان مستعانش آموي دانایی هاوزم را براي توسعه ي تي ال زمینه

حس کردن را به آنان یاد  یحت و ادگیري فعالیت هایی چون اختراع، طراحی، بیان مسألهاه یآوري راهنمایی کند و هم چنین روو ن
صوصیات از امکانات موجود، حداکثر بهره برداري را بنماید. برخی خ و ، خود نیز خالق باشدمته این مستلزم آن است که معلبدهد. ال
  : عبارتند از القیتدر پرورش خ ممعل ممه
  تهرش به نسبت شناخت*

که چند موضوع درسی را آموزش می  یمعلمان ابتدای تهشد. البه باداشت تسلط معلم باید به محتواي رشته ي خود
می توانند در موضوعات مورد نیاز شناخت  دهند نه یک زمینهی خاص، نمی توانند در همه زمینه ها متخصص باشند، اما

ح باالتر باید شایستگی شان را در رشته ي تخصصی توسعه وسط معلمانباالئی داشته باشند تا بچه ها را هدایت کنند. اما 
این مسأله تضمین کنندهی تدریس  د دارد. هر چندوجو براي آموزش جوانان مستعد است که اقل الزامیاین حد و ببخشند

محفوظات آموزش اد متخصص شایسته، هنوز بر اساس شیوه هاي مبتنی بر ي از افراره بسین کبا کیفیت باال نیست. چنا
  .می دهند

  شیوههاي آموزش*

ذیري، استقبال مستعد وجود یک مجموعه اي از ویژگیها براي معلمان ضروري است، مانند انعطاف پ براي آموزش کودکان
از تربیت از تجربه و ایده هاي تازه، انرژي زیاد و شور شوق براي زندگی. این ویژگیها به عنوان اصل مقدماتی که معلمان باید قبل 

یوه هاي متعددي براي تدریس وجود آموزش نیز داراي اهمیت زیادي است. ش شیوه هاي کودکان به آن توجه نمایند. اما
  .باید از آنها آگاه بوده و از آنها بهره گیرند معلمان دارد که
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 نگیري هماهیادگی معلم و سبک رد ود داشت که بین شاگواهنگامی بیشترین پیشرفت را خیادگیري ه عملیات
بنابر  رده ول کمتر ممکن است بنابراین معلمان باید از روشهاي تدریس متعددي استفاده کاماهنگی كشد. اما همی باکامل
  .باشند یق و توانائیهاي افراد در روش انعطاف داشتهعال

  رشته عالقه به*

تدریس می نمایند. آنها  ي کهرشته استند عشق آنها به ي و خالقیت هقدرت شهود اياری که دتمایز اساسی معلمان
وزش دهند آم کنند و به دیگران لعهآن مطا رهیخصی باشند که فقط درباکه ش نخودشان را جزئی از رشته می دانند تا ای

  .ورش می دهندقی را پرو خال آموزان توانا ط عاشقانه اي با رشته دارند اغلب دانشتباار معلمانی که
هر عنصر  و است ضروري عناصر امري این از کدام هر آموزشی پرداختن به محیطهاي در خالقیت ورشپر  براي

  .مجزاست رسالهاي مستلزم هر کدام که است عمیق تحلیل و تجزیه نیازمند بررسی و

آموزشی پرداخت، اما  محتواي و آموز دا از دانشم جمعل به نمی توان چند هر است معلم بر ما اصلی مرکزت جا این در
نقش معلم الزم است اشاره اي به نقش محیط  معلم در این بخش مورد توجه بیشتر قرار می گیرد. پیش از بحث روينقش 

  .آموزشی، به طور کلی داشته باشیم

کی دارد. تأثیر محیط زدیجوانان ارتباط نون و نکودکا است که با خالقیت موقعیت و شرایط محیط آموزشی از جمله عواملی
، آموزشی ی ود، امکانات علمران افی بیفیزیکی، روابط عاطف نبه هاي مختلف است از جمله شرایطخالقیت از ج آموزشی بر

  .کالس مانند طرز نشستن و غیره نان، طراحی و فضايکارک انگیزهی کار در

 عاطفی فراهماست. مدیر می تواند در مدرسه محیطی دوستانه و مملو از امنیت  میار مهنقش مدیریت در این زمینه بس
لمی، فعال، مناسب یی به معناي واقعی عیکدیگر فضا با همکاري و دي توأم با مسؤولیت پذیري عمل کننزادفراد با آه اآورد ک

ش آموزان فراهم قیت دانمی تواند زمینه هاي زیادي براي پرورش خال ب مدیريبراي یادگیري ایجاد نمایند. بدین ترت
  .نماید

  .دانش آموزان را معلم ایفا می کند در خالقیت نقش کلیدي علی رغم نقش مهم مدیر

 خالقیت را در تقویت یا تضعیف ش اصلیي که در رابطه با دانش آموزان دارند می توانند نقیادبه فرصتهاي ز جها توب معلمان
مناسب و  وتوانند با ایجاد جکودکان و نوجوانان ایفا کنند. چگونگی عملکرد دانش آموز به رفتار معلم وابسته است. معلمین می 

ه و دي را در آنها از بین براوکنجک و عتماد به نفسی اشرایط الزم خالقیت کودکان را توسعه بخشیده یا با رفتار ناصحیح حس
  .ا سرکوب نمایندهرا در آن انگیزه خالقیت

به چهار جنبه ي اساسی می  این جاجه است. در وهاي مختلفی قابل ت دانش آموزان از جنبه تینقش معلم در پرورش خالق
روابط عاطفی، معلم و دانش آموز و جنبه هاي  پردازیم: چگونگی نگرش معلم به خالقیت، نقش الگویی معلم در خالقیت،

  . دانش آموز خالقیت یاددهی، یادگیري و نقش آن در آموزشی و روابط
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  :پردازیم می القیتخ در معلم بررسی نقش به ر جنبهچها ساس اینراب ما

  علمم نگرش چگونگی*
با توجه  .است خالق انوزآم دانش و خالقیت به آنها معلمان نگرش وعآموزان ن انشد القیتخ پرورش مل اساسی دروایکی از ع
از معلمان  ین قابل پیش بینی نیست، بعضاهستند و رفتارش عبا جم هماهنگ و طیعمتر مخالق ك اغلب دانش آموزان هبه این ک
ابداعی براي مسائل، قومی  حلی دردسر آفرینی هستند. سؤاالت متعدد و غیرمنتظره راه کنند آنها دانش آموزانفکر می 

تخیل قوي باعث می شود دانش آموزان خالق کمتر مورد استقبال معلمان واقع می شود. معلمان معموال شاگردان 
  .نشان می دهد ) این نکته را1965ورنس () و ت1962باهوش و کمتر خالق را دوست دارند. تحقیقات گتزلز و جکسون (

کنند.  المالبتر را اعج هتر وب دانش آموزان ايگیهتا ویژ استوعلم خر مهزا ) در مطالعه اي از بیش از1965تورنس (
  : ده موردي که براي معلمان بیشترین ارزش را داشت عبارت بود از

. 9. ادب، 8. صمیمیت، 7جکاوي، . کن6ی، . شوخ طبع5. سختکوشی، 4ثابت، . عزم 3. استقالل در تفکر، 2رعایت دیگران،  .1
  . دانستن10انجام بموقع کار، 

استقالل در قضاوت، بی عالقگی  یژگیهایی مانند جرأت داشتن در مورد اعتقادهاي شخصی،و تورنس متذکر می گردد که
 ست در این فهرست دیده نمی شود. بادار اخالق  نسبت به قبول قضاوت متصدیان امور و سایر ویژگیها که کودك

که اطمینانی به  ینترل آن سخت است بنابراین معلمد و کنامحدو تکار و خالقیتتوجه به این که خصوصیاتی مانند اب
ندارد به تمرین هاي معمولی تر در کالس می پردازد تا از تالشهاي نگران کننده  کالس اره يقدرت خویش در اد

  .بپرهیزد

ه را درج و از آنها خواستند ویژگیها ادنده آزمایشی خویش قرار دختیار دو گروویژگی را در ا 13) 1962و جکسون (گتزلز 
ها باعث باشند؟ آیا از نظر آنها این ویژگی خواهند مثل آن بچه ها یا میبندي عبارت بود از: آ جهبندي کنند. مالك در

خ طبعی بود. وشخص بودن هدف، شی مخالقیت، شخصیت اخالق موفقیت می شود؟ این ویژگیها شامل متغیرهایی مثل
  بود و آنچه باعث موفقیت می دانستند، ارتباط نزدیکی میدیدند، در حالی که بین من با هوش بین ارزشهایی که برایشان مهکاکود

این  انبراي این کودک بنابراین فقیت می دانستند، فاصله زیادي بود،ن خالق با ارزشهایی که عامل موکودکا یصارزشهاي شخ
  .به طور متفاوت ارزیابی می کردند شوخ طبعی بود روهو گزشهایی که دو از ار .تفاوتها روشن بود، اما به آن اهمیت نمی داند

مستقلی برخوردارند. آنها  اجتماعی ارنگرش و رفت اد خالق ازافر است که داده بسیاري از پژوهشها نشان ا واین یافته ه
یرا خودپنداري آنها بسیار قوي می باشد و رفتار عامه ي مردم قرار نمی گیرند و از روش آنها پیروي نمی کنند. زتحت تأثیر 

ب ناگوار قند و حتی عواهمین علت اصلی رفتار مستقل آنهاست تا بتوانند آنگونه که خود تشخیص می دهند عمل کن
  :) می گوید1959تورنس ( . کار را به راحتی تحمل کنند
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قرار می گیرد. بدین  لی غیرعادي ارائه می دهد در معرض یک خطروکه یک ایده یا محص کودکی بیشتر کالسها در
 هاحمقان و ایده هایی را اغلب مسخره کرده ترتیب کودك باید خیلی شجاع باشد تا بر ایده اش پافشاري کند زیرا این چنین

  .و عجیب قلمداد می نمایند

داده شود.  آموزان پاداش ق دانشالصل تفکر خا ) از معلمان خواست با رعایت پنج1960(ه اي دیگر تورنس عدر مطال
   : رت بودند ازاعب صلپنج ا

  ن به سؤاالت دانش آموزانتوجه نمود .1

  خیالپردازي دانش آموزان توجه نمودن به .2 

  رزش است.د که عقایدشان با اداده شو ان نشانوزم. به دانش آ3 
  گیرد بدون آن که ارزشیابی شود. مکار انجا خود اهی کار براي. گ4 

  .نتیجه گیري باشد و دالیل با بیا. ارزی5 
آنها را به کار گرفته اند. دانش آموزان نیز بدین واسطه تقویت شدند، اما  ند ودهاك کراکثریت معلمان نشان داده اند که اصول را در

ت: اقتدارگرا، ه اسذکر شد ي آنهامبناي اطالعات حاصل این ویژگیها برال ناتوان بودند بر ي اصواجرا رك ود در معلمان 35%
ي عقلی در وژي، عدم عالقه به توسعه کنجکااقد انرف انش آموزان مقید به زمان،ي دغیرحساس به نیازهاي احساسی و فکر

 خاطر بهاز معلمان  یه بعضک ین مطالعه این بوددر نهایت نتیجه ا به موضوعات درسی رسمی شتغالآموزان، ا دانش
  .ق را پاداش دهندفکر خالد تنمی توانن رات اجتماعی و غیرهتظاشان از اندرک اي شخصیتی وهژگیوی
، کنند تشویق را دانش آموزان نوشته هاي خالق ،بحث از طریق روش خواست معلمان از یگريد مطالعه تورنس در هم ازب

اي هرتهاداشتند. تورنس معتقد است: در یک محیط آموزشی دانش آموز بطور بالقوه تابع مر ارائه روش صی دمعلمان با تجربه برتر خا
که آموزشهایی براي ابتکار در نوشتن داستان و مقاله داشته اند. تمایل بیشتري براي  یتدریس می گردد. دانش آموزان

 (ي ارائه نماینداي مختلف زیادهبوای جمبتکر بودن نشان می دهند. اگر براي روان نوشتن آموزش دیده باشند (یعن
  .ابتکار معلم است س به مقدار زیادي تابعي کالکرت فد که فعالیراین دا بر داللت ینین خواهند کرد. چنین نتایجچ

  معلم قش الگویین *
 اد خالقاند افرزان داراي اهمیت بسزایی است. تحقیقات نشان داده وقیت دانش آمالنقش الگویی معلم نیز در باال بودن قدرت خ

د الگویی م خوه وردار استزه خالق برخگیه از انی کمعلم .موفقترند قیترخالق در پرورش خالغی دخیلی بیشتر از افرا
ان اطالعات و زه دارند از دانش آموی کرا تقویت می کند. آنها به واسطه نگرش قیتیند خالبودن است و هم فرا القاي خبر

 ابداع کنند. از سؤاالت و زم را خواهند داد تا بتوانند خود کشفي البه آنها آزادند، بلکه واهنمی خ پیروي محض
می پردازند و با  رامون آنگو پیتقبال می کنند و به بحث و گفها استیب آنهر نامعقول و عجه و حتی به ظاغیرمنتظر

ر نهایت محقق سازند و د بالقوه ي خویش را یائوانفراهم آوردن محیط مناسب به دانش آموزان فرصت می دهند، ت
دشان می گردد را بشناسند و به کار بگیرند. خو منچه موجب توسعه ي خالقیت هم در دانش آموزان و هتالش می کنند آ

وي الگ وانندوي به امور می تا، کنجکو شادي ساس خود مانند عشقاح (معتقد است معلمان با بیان آزاد 1989آمابیل (
 .کان باشندودناسبی براي کم
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  ط عاطفی معلم و شاگردبروا *

ایجاد شرایط مساعد براي رشد خالقیت مستلزم وجود جوي صمیمی و مطمئن در کالس درس است. دانش آموز باید بتواند با 
  .ن دارد، مطرح نمایدذه ظهارنظر بپردازد و بدون نگرانی هر سؤالی را که درالس به اگی در کودآس

 )1988( آمابیل .رداد آموز دانش خالقیت در ي، نقش مؤثراحترام و قهالأم با عوت و صمیمانه است روابط داده نشان تحقیقات
دانند و  میکامل ن را دخو که ددهن می موزانآ دانش به را براي توسعهی توانایی خالق الزم مربیانی استقالل :است معتقد

افظه یش از حب فکر قخال کالسهاي در :گوید می )1986) (3( بل واالس .هستند قائل زیادي اماحتر دانش آموزان يبرا
معلم هدایتگر و تسهیل  .ندریسک ك بتواند آموز برقرار می سازد تا دانش يآزاد و امنیت روانی معلم تعادلی بین .زش داردار

 آموزاناسی دانش احس الس غیرخالق معلم مقتدر است. سخت در بندرمان، غیرحساس به نیازهاير حالی که کاست. د کننده
  .ت استالعان اطداد مقید به نظم و و

  م و شاگردی معلروابط آموزش*
ا و ند با ایجاد موقعیتهاي پويوامی ت ملدارد. مع مانش آموزان ارتباط مستقیقیت دشی و یاددهی با رشد خالزشیوه هاي آمو

توانائیهاي خویش دست به تجربه و یادگیري بزنند و بدین با توجه به عالیق و  ابرانگیزاننده در یادگیري دانش آموزان را یاري کند ت
ن دانش آموز نقش در آ ش کهراهم آورد. یا با شیوه هاي سنتی آموزها فا در آنخالقیت ر ظهور رايي الزمه بترتیب زمینه

  .قیت دانش آموزان را از بین ببردي خال منفعل دارد، انگیزه

می شود، همچنین با تکیه بر انتقال  ه براي دانش آموزان قائلدي کمحدودیت زیا نتی با ساختار انعطاف ناپذیر وشیوه هاي س
ش آموز نمی دان که کار و اکتشاف را از یادگیري سلب می کند، چنانابت رشد فکري، هر گونه مکانمعلومات و محفوظات ا

و پرورش باز یا روش فعال تدریس با برقرار کند. در حالی که سبک آموزش  تواند بین آموخته هایش و مسائل بیرونی ارتباط
ف مسائل شو ک فرصت می دهد، تا به جستجو وبرنامه ها، به ا رها وکا ی برو عدم نظارت دائم ه دانش آموزي بن آزادددا

القیت امکان بروز خ رونی و به دنبال آنهاي د نگیزهبپردازد. بدین ترتیب دانش آموز خود در فرایند یادگیري دخیل می گردد و ا
  .افزایش می یابد در او

کودکان کمکی نمی نماید بلکه مانع  خالقیت سنتی آموزش و پرورش نه تنها در رشد اغلب محققان متفقند که شیوه هاي
 )1990، جوي 1989، میلگرام 1968، تورنس 1989مابیل آ( اساسی و جدي در این زمینه تلقی می شود

 نند و از روشهاي آموزشیاد کایج کالس مطمئن در و امکان مناسب حد در ،نظام محدودیتهاي رغم على معلمان اگر بنابراین
   .خالق خویش یاري نموده اند ز قواياري اجهت بهره برد ستفاده نمایند، دانش آموزان خویش راا کالس در افیاکتش و فعال

  
توان آن را نابود کرد. جالب این که قیت براي کودکان خوب نیست به چه روشی می الگاالگر از معلمان خواست فرض کنند خ

   .. : پیشنهادها عبارتند از عضیبود. ب علمان طرح نمودند در بین شیوه هاي تدریس آنهاکه م یبسیاري از نکات
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همیشه مطالب غیر  ي در زمانی محدود ارائه شود: وقتی حجم مطالب زیاد است، معلم تقریباا نامه درسی فشردهبر-1
سی را تا پایان مجبور است، مطالب در او ل می کند. زیراماشد را کمتر تحد جالب بچن ظاهرأ بی ربط هرمعمول و بیانات 

  سال تحصیلی بطور کامل تدریس کند.
انش آموزان است. این زادي دآ ن شناخت معلم مانع بزرگی برايدااز مطالب که باید تدریس شود: فق اهیتسلط و آگ معد .2 

  یرمعمول یا متفاوت هستندرزیابی افکار غا آموزان نگران می شوند زیرا فاقد تواناییانش ي دمعلمان از آزاد
باز پس دهد و به او تفهیم  به دانش آموزان اجازه بحث یا ارزیابی داده نشود: اگر دانش آموز ملزم باشد تنها افکار معلم را -3

  .آنها نابود می گرددیت در ه ي خالقاي انجام کارها هست، انگیزرشود تنها یک راه ب

به محتوا توجه داشته  ار اهمیت می دهند و بعضیته کیاف مانگاالگر معتقد است بعضی از معلمان به ظاهر مرتب و ساز
کلیف درسی ار یا تید: باید دید کار مربوط به چیست؟ اگر کاالگر می گوکاهد. گ می محتوا از الباهر و قکید بر ظتأ و اعتقاد دارند

اغتشاش و نامرتبی  اجازهی باشد، نیاز به نظام منطقی است. اما در مراحلی باید بات موضوعیبا جمع آوري حقایق یا اثدر رابطه 
   .ده هاي تازه پرداخته می شودبه ایجاد اي را داد، مانند زمانی که

  یقیاثبات تحق ،اشراقنهفتگی و  ، يزآماده سا :قایند خالل فرمراح :رائه می دهدنه ان زمییا ) در1985گاالگر (
 

  افتهن یسازما ، به خوبیمرتب ،، نامنسجم، مغشوشتبمرنا ،سازمان وبیبه خ ،برتم :ظارد انتقالب مور
  ابزشیرا ارهمگ تفکر ،کر واگراتف ،تیشناخ ظهحاف : عمل فکري اصلی
  ،انضباط فکري وابهام شکستآزادي فکر، ریسک کردن، تحمل  ،داوم، توجه میخت کوشس : یا نگرش عامل شخصیت

 جایی .می گیرد بهره موقع به مهارت ره از و دارد یباالی توانایی ها ي این زمینه همه که در است کسی فرد خالق
 چهار این ه بروعال .کر استفاده می نمایندتف این از است راواگ دیگر که تفکر زمانی و کر همگرااز تف دنیاز باش که

انش آموزان قیت دالخ پرورش در مهمی بسیار نقش تدریس رتهايمها ،ابتکار ،سلیقه ،تجربه دیگر مانند عوامل جنبه
انش آموزان را تشویق نوشته هاي د ،فتگوگ و ثبح روش طریق از خواست معلمان از تورنس در مطالعه اي ،می کنند ایفا را

   .در ارائه روش داشتند صیکنند. معلمان با تجربه برتري خا
  قتفکر اخال پرورشي شیوه ها م ولمع

و عادات،  ایالتر افراد. تقلید از دیگران یا پیروي از تمتعلیم و تربیت به یک معنا عبارت است از رشد قوه قضاوت صحیح د
خرد را حاکم  رادي است که فکر وامروزه جامعه نیازمند اف .شکالت می شودو م عجز فرد در برابر مسائل ري وسبب رکود فک

اه خود برمی دارند. اجماال وظایف یک معلم سر ر تکاري ازمشکالت را به گونه اب و خویش قرار می دهند عمال و افکاربر ا
  :بدین شرح است ین هدفق ادر تحق

ت. ضمن نها بکر اسخود آ کر و نو تشویق نماید؛ ایده هایی که کم و بیش براياي بایده ه شتندانش آموزان را به دا *
ز یک ارش ساده اي ارائه گزبه جا دانش آموزان خواست که هم کند. مثال، می توان ازفرا انها راز آابرپذیرش ایده هاي بکر، زمینه 
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فصل هاي سال را توصیف کنند  ی ازیا این که فصل و نظري که درباره آن دارند بیان کنند یابی کرده و هرا شخصا ارزن رآ کتاب،
بهتر  فکر خالق در دانش آموزان راو ت کوتاه، زمینه ارائه ایده فرد انهايداستآزاد، مقاله نویسی و نگارش  ايبه طور کلی، نقاشی ه

  .کند م میفراه

ه سخنان معلم و حفظ دادن ب عه کتاب و یا گوشال؛ مطن طرح کنداردي شاگمطالب درسی را به صورت مسأله و معما برا *
ندارد. معلم به جاي بیان مطالب درسی با ذکر  ر شاگردان را به دنبالاتکوه ابد قتاریخی، رش ی وکردن حقایق علم

  .ترغیب کند لي، باید دانش آموزان را به طرح مسائحقایق علم

ایده ها را روي تخته کالس  نند و اینعالم کده هاي خود را ایدهد تا مسائل، نظرات و ا ازهمعلم باید به دانش آموزان اج *
را نقد و بررسی کرده و مورد آزمایش  ه این مسائلک به آنان اجازه دهددرس نوشته و پس از طرح مسائل و ایده هاي خود 

  .قرار دهند
  گون تدریسناشیوه هاي گو

ا به کار برد؛ از جمله، روش حل مسأله، روش تهیه ایند تعلیم و تربیت، شیوه هاي مختلفی رر جریان تدریس و فرمعلم باید د
  متناسب با موضوع و موقعیت درسی گروهی و جمعیطرح یا پروژه، روش بحث آزاد و پروژه هاي 

در  رد؛داره کحمعلم محوري به صورت فراگیر محوریک ا ايي درس را می توان به جکالس ها دن شاگردان در کالسفعال ش *
  .لت مستقیم و اساسی داردکالس فراگیر محوري، دانش آموز در امر یادگیري دخا

یادگیري را پیش پاي آنان قرار می دهد تا با  مختلفلکه شیوه هاي دیکته نمی کند، بگیري را به شاگردان هاي یادمعلم راه
وزان آم معلم براي دانش کار خود مسیر و روش یادگیري را جستجو نمایند. به جاي این کهیت و ابتاستفاده از نیروي خالق

ت بپردازند. معلم در این شیوه تدریس، العااط ويتا خود به جستج اطالعات فراهم کند، باید آنان را در موقعیتی قرار دهد
  .هدایتگر را ایفا می کند و هنماست و نقش یاري دهندهرا

 ه از روش بارش مغزي استفاد*

حل را که  د راهواهد تا هر تعدامی خ در روش بارش مغزي، پس از این که مسأله اي در کالس ارائه شد، معلم از دانش آموزان
 د هیچ گونه اظهارنظريارائه همه راه حل ها به وسیله دانش آموزان، نباي از بنویسند. معلم پیشانند براي مسأله وت یم

  .کاوي مورد استفاده قرار می گیرد در روان زاد است کهآ وش تداعیص بنماید. این روش، شبیه رودر این خص

  ایجاد زمینه تفکر*

چند خویش را اظهار نمایند. هر تفکر کنند و بدون نگرانی تفکراتمعلم باید زمینه اي فراهم سازد که همه دانش آموزان 
پرورش فکر است. در این گونه کالس ها پاسخ صحیح  ردان در فرایند تفکر ممکن است اشتباه کنند، اما مهم، تفکر وشاگ

  .ستاهد داشت؛ زیرا به هر حال دانش آموز به تفکر واداشته شده او غلط شاگرد براي معلم ارزش یکسان خو

ده شود تا اشتباههایی را مرتکب شوند؛ زیرا ممکن است اشتباه ها به بینش به عبارت دیگر، باید به دانش آموزان اجازه دا
اختالف  که شوند که شاگردان مطمئن دهد ترتیب ه ايهاي مثمرثمري منتهی شوند. معلم باید شرایط آموزشی را به گون
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داشت. به هیچ وجه نباید اندیشه هاي شاگردان را طرد کرد زیرا در این  نخواهد آنان ايبر تیمشکال آنان با معلم نظر
  .پرداخت صورت آنان به تفکر نخواهند

  قارتباط با اذهان خال*

  .انش آموز را تحریک کند، اما این امر کافی نیستگرچه معلم تا حد زیادي می تواند ذهن د

  .در دیگران است مشهور از مهمترین عوامل مؤثر در تحریک انرژي خالقرهبران  و ردار هنرمندان، متفکرانار و کگفت

شمندان بزرگ، در قرون گذشته، از طریق آثار مکتوب خود با ما سخن می گویند. آتش دان ران وشاعران، مورخان، سیاستمدا
ساس ن بدمد. براي پیشگیري از احناآروح اشتیاق رقابت را در  و خالق آنان می تواند شعله آفرینش گري دانش آموزان را برافروزد

خالق نبودند، بلکه با تالش، پشتکار و  م از اولقارت دانش آموزان در برابر بزرگان، باید به آنان گفته شود که انسان هاي بزرگ هح
  .ندزسا ا در وجود خود شکوفافرینندگی را و آآوریهواند ابتکارات، ن انستهوقوه ت نای پرورش

 آنها پیشگیري کرد زندگی و مراحل رشد دانش آموزان، می توان از بروز و پیدایش این احساس دربا شناخت نحوه 

  باي بکر و نادیشه ها و پیشرفتهان تشویق*

اگر دانش آموزي ایده  قیق و حساب شده داشت؛دي دبا پرسشهاي هر چند غیرمتعارف دانش آموزان، باید برخور
  .شد وز واردآم دانش باید در این تخیل یگرای قعاي واد، به جغیرممکنی را بیان کر

ند که با مردم توصیه می ك أ کتاب بهمد: واقعا؟! حتکتابی نوشته است، معلم جواب ده من بگوید: سگ کیمثال اگر کود
ست چگونه ا ک سگ ممکنر یظکه دنیا در ن کنند رس بچه هاي دیگر می توانند اظهارنظسگها چگونه رفتار کنند. سپ

  ...چطور میشود امور را بهبود بخشید وباشد و 

  .ستا که عقاید آنان مورد احترام دباید به کودکان عمال نشان دا -

  رد. م تلقی کغیرمعقول براي مسائل را باید با احترا اياندیشه ها و راه حل ه -
  .بپردازند به اکتشافات و داد تا به طور مستقل یاد بگیرند، آزادانه فکر کنند صتفر باید به آنان -
  
  زشیآمو ن هايمادر ساز گیري خالقیت جهت*

و  گرفته قرار مدیر معلم یا طرف از دهش ائهار ت هايمهار و مطالب معرض در فراگیران فقط ، آموزش هاي سنتی ر اغلب1-
نقش فعال ایفا نموده در آموزش خالقانه ، فراگیرنده خود  . دمی رون پیش به جزئیات در تعیین شده حتی پیش از نامهمطابق بر

  د.ارند ه ايآموزش ، نقش تعیین کنند و جهت اصلی و مربی یا رهبر به جز در کلیات

تفکر همگرا در فراگیران  برنامه هاي آموزش و محتواي مطالب حتی االمکان باید موجب رشد و توسعه تفکر واگرا به جاي-2 
  شود.
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   مر آموزشی ضروري استاز فراگیران براي پیشبرد ا یکری هو غیرعاطف عاطفی شناخت عالئق و انگیزه -3 

گی و عملی در زند دي ملموس ود کاربرگان بایرش فراگیرندث و فنون مطرح شده در هر مرحله از آموزش و پرومباح -4 
  رد داشته باشدر فکا

ت وزش خالقیآم يدوره ها باید درگیر خواهد شد ستمرار نصیب فراش و ایمان و اعتقاد به آنچه پس از تالو ا امید به آینده -5
  انگیزه بیشتري براي فراگیرنده به وجود آید ه تاگرفت ارد قرکیمورد تا

  . اهد نمودخو اه حل هاي بدیعمک مفیدي به یافتن رک تجسم وضع آینده مساله و مقایسه آن با وضعیت فعلی ، -6 

م براي تبلور هم ايات و روش هشود بنابراین یکی از الزام تعداد خالق در محیط هاي مطلوب ، شکوفا و متبلور میاس “ صوالا
ه بر این که چنین فضایی وی عالاي آموزشان هازمدر س . الق است، ایجاد فضاي محرك ، مستعد و به طور کلی خ قیتخال

  .فراهم سازند زانمعلمان نیز باید زمینه الزم و فضاي مطلوب را براي دانش آمو ، باید براي معلمان و مدیران مهیا باشد

  "ااساس . ذبه پرورش خالقیت و نوآوري ، مشورت استه هاي مهم و پرجیکی دیگر از شیو

اهل مشورت هستند از عقل و فکر بیشتري  ي کهیکی از نشانه هاي رشد اجتماعی ، شورا و مشورت است و بدون تردید افراد
ک اصل تربیتی ن یترغیب نموده و پیامبر اسالم نیز از مشورت به عنوابرخوردار می باشند . اسالم نیز انسان را به شورا و مشورت 

خوردار باشند باز هم مشورت ه کافی برزمان هاي آموزشی از دانش و تجرباستفاده کرده است . در واقع هرقدر مدیران در سا
 صحیح حل ها و راه ترین مهم : فرمایند می )ع( علی ضرتح . ي آنها خواهد گشودا براتازه اي ر ايه افق دیگران ، با

  .آید می دست به مختلف افراد هاي اندیشه از استفاده ها با ترین شیوه

  : لمانراه حل هاي پیشنهادي مع

  اراني سیاست هاي انگیزشی و تشویقی براي همکجراا وین وتد

  ي تابستانیاه هاآموزش نیروي انسانی توسط اساتید مجرب در قالب کارگ

  به صورت کاربردي در جلسات شوراي معلمانطرح موضوع 
  زهتشویق معلمان به آزمایش کردن و کاربست روش هاي تا -4 

 روش هاي نوین زاد و روابط صمیمانه میان معلمان و رهبران رسمی مدارس براي کاربست یافته ها وایجاد محیط آ-5 
  .مبادرت می ورزندبه آزمایش روش هاي نوین  دي کهویق افراتشخیص ارزش کار و تش -6

  : نآموزا نشدا
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ا بیابند . ( آنان را راهنمایی نمود تا خود جواب پرسش ها ر ده وبراي پرسش هاي دانش آموزان باید اهمیت قائل ش-1
  ي )اونجکو ک یت روحیه پرسشگريتقو

  . گیرد و ارزش آن براي کودکان روشن گردد ررام قراعقاید غیرعادي باید مورد احت-2 

  راي آن در کالسجمکان اکه ا يست و عقایداراي ارزش اد ناکه عقایدش ن دادن نشاکودکا بهاید ب-3

  میسر باشد، پذیرفتنی است

را آزاد گذاشت  ید کودکانباشد با ارک ت نمره ، ارزش یابی و یا انتقاد دراز جه وقات بدون این که تهدیديی اگاه -4 
   دهندند انجام اهومی خ را که خودشان کارهایی ات

   خص شود ، قضاوت نمودرفتار دانش آموزان بدون این که علل و نتایج آن مش هرگز نباید در مورد -5 

  اندیشه هاي بکر هتشویق دانش آموزان به داشتن و ارائ-6 

  :کتب درسی 

  موضوعی آنبندي  فصل و ي متون به ویژه در علوم پایهتجدید نظر در تدوین بعضی از کتب درسی با رویکرد کاربرد-1 

  دگی عاديربست آموزه هاي علمی در زنو کا از کالس هاي خارج هارتو م تاکید بر فعالیت ها-2 
  

  ش و اندازه گیري خالقیتسنج

  خویش از ايقیت نگریسته و بر همین اساس آزمون هالخ ی بهگیلفورد و تورنس از بعد شناخت

از این آزمون ها یک یا  کی چهارده زیر مجموعه در نظر گرفت که هر یت را تدوین کرده اند. گیلفورد در آزمون خویشخالق
ي تداعی، عنوان تفکر واگرا را می سنجیدند. مانند : سیالی فکري، سیالی کالمی، سیالی بیانی، سیال ل چهارگانهدو مورد از عوام

  داص داراختص بهیمشاآزمون تورنس نیز به موارد  ... راحی وبراي داستان ها، موارد استفاده از اشیا، ط
  : فعالیت هاي کالمی مانند از فعالیت هاي آزمون تورنس عبارت اند ی ازبعض 

موقعیت موجود در  براي روشن شدن تا می شودتصویري پیچیده به آزمودنی ارائه شده، از وي خواسته  *
  یر سوال کندتصو

انجامیده است، حدس  یجاد موقعیت اخیرارا که به  الیلید آزمودنی خواسته می شود تا یت ازدر این فعال *
   .بزند

  یري مانندوآزمون هاي تص
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شود  میي درخواست و ده شده، ازی دانحنی رنگی به آزمودنتکه اي از یک م ويحا کاغذي در این فعالیت، *
  تا با تکمیل آن، یک شکل غیر معمول بسازد. . 

نامشان را زیر آن درج  اشکال را تکمیل کرده، از وعه ايخواسته می شود که مجم نیز آزموددر این فعالیت ا*
  .کنند

   .ندتهیه ک لی راکااش یار دارداخت زي که درموا خطوط وعه اي ازاز آزمودنی خواسته می شود که با مجم •

  يرنتیجه گی
رایج ترین ت. ندگی اسآفرین ت وو یکم، یادگیري خالقی یکی از پیچیده ترین جلوه هاي یادگیري انسان در قرن بیست

ان متناسب. خانواده به عنو جدید با ارزش و اد طرحیاست از: ایج ته اند عبارتتعریفی که محققین از خالقیت داش
الزم را براي سؤال کردن، تجربه  می شود. اگر خانواده، فرصت هاي بنیادي ترین عنصر در شکل گیري خالقیت تلقی

ت برخی ی شود. رعايد میت ایجاالقت خویبراي رشد و تق کودکان فراهم کند، زمینه الزم اويکنجک دن وکر
 آزادي عمل بر کشف -احترام زیاد  :جمله از خالقی گردد ردینده فآ در كودک که می شود باعث طرف والدین ات ازنک

والدین نی اعدم نگر -کودك و والدین  نعدم وابستگی زیاد بی -استقالل عمل  -براي تصمیم گیري  آزادي - طرافجهان ا
اشد تنها خود را با شخصیت پدر و مادر تطبیق زم نبمل چنان که کودك فامیلی وسیع، محیط - کودك براي
  سازي کند همانند و دهد

د. چگونگی عملکرد دانش آموز تا حدود بسیاري می کن فایترین نقش را در آموزشگاه و نظام آموزشی ا معلم مهم
انش آموز خالق، نقش و د معلم به خالقیت عاطفی معلم و دانش آموز، چگونگی نگرشبه رفتار معلم وابسته است. روابط 

  .دانش آموزان تأثیري به سزا دارند خالقیت یادگیري همه در پرورش -و روابط یاددهی  او الگویی

، افزایش حل مسأله ، تصمیم گیري ، اعتماد  کنشتوان به رغبت، اطالعات، انگیزه ، سرعت وا القیت میر بر خؤثعوامل م از
 .ه کردت اشارهوالفرصت براي کسب بینش و کشف مج به نفس ، پاداش و تقویت، تعریف، تأیید و ستایش، خودپنداره، ایجاد

تر خطر می کنند، تخیلی بوده و استقالل طلب اند. براي آموزش خالقیت می  پذیرند، کنجکاوند، بیش افخالق انعط دافرا
اندیشه هاي  ال ها وسؤ رحط ايخاص محدود نکنید، بر ايانش آموزان را به موقعیت هارب دوان از این روشها استفاده کرد: تجت

قرار  گانتیار یادگیرنددر اخ یادگیري اکتشافی ي وغیر معمول و بدیع ارزش قائل شوید، فرصت هایی براي خود آموز
با احترام برخورد کنید، رفتار هاي آفریننده را براي کودکان سرمشق قرار دهید، از دگیرندگان دي یادهید، نسبت به تفاوت هاي فر

وع مورد نظر ضالقیت الزم است به موش خروش ها و فنون ویژه براي باال بودن سطح آفرینندگی استفاده کنید. براي بهبود و افزای
کنیم، تحمل  لذت ببریم، آزمایش و مشاهدهبورزیم، نیروهاي خود را شناخته، رشد دهیم، کشف کنیم و از آن  عشق

  .عقاید جدید را داشته باشیم، خودانگیز باشیم
 


