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  چكيده

ي آموزش خالقيـت  با توجه به اهميت روزافزون خالقيت در جهان معاصر، مسأله
دو   در سطح مدارس ابتدايي مورد توجه قرار گرفت و جهت بررسي ايـن مسـأله،  

پژوهش نخست به بررسـي تـأثير آمـوزش خالقيـت بـر      . پژوهش انجام پذيرفت
پس از انجام پيش آزمون با . آموزان پسر دبستاني پرداختدانشافزايش خالقيت 

، )نفـر  58( كنتـرل و گـروه  ) نفر 67(ابزار محقق ساخته در سطح گروه آزمايشي 
به دسـت  نتايج . هفته به گروه آزمايشي ارايه گرديد 12آموزش خالقيت به مدت 

اي مكرر مـورد  هگيريبا روش اندازه ،و كنترل آزمايشيهاي از آزمون گروه آمده
ي تفاوت معنادار گروه آزمايشي بـا  نتايج حاصل نشان دهنده. بررسي قرار گرفت
پس از مشخص شدن تـأثير مثبـت آمـوزش خالقيـت بـر روي      . گروه كنترل بود

خالقيت كودكان، پژوهش كيفي و طولي دوم، با هدف  دستيابي به الگويي بـومي  
تابستان متـوالي   4القيت، طي جهت ارايه به اولياي آموزشي در جهت آموزش خ

نفر از كودكان پيش دبستاني و دبستاني دختـر   40در اين پژوهش . انجام پذيرفت
نتايج حاصل از اين پژوهش كيفي، ضمن تأييد تأثير مثبت . و پسر، شركت داشتند

ي الگـويي اوليـه   آموزش خالقيت، در سطح افراد مورد بررسي، در عمل به ارايـه 
آموزان پيش دبستاني و  هاي آموزش خالقيت به دانش روشجهت چگونگي اعمال 

هاي اخير، الگوي مناسبي جهـت چگـونگي بـه كـارگيري     يافته. دبستاني رسيد
هاي مختلف آموزش خالقيت و محتـواي الزم در ايـن جهـت را در اختيـار      روش
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  مقدمه
اي كه فراروي بشـر قـرار دارد، بـه     ي ناشناختهدر مقاله حاضر، با توجه به سرعت توليد علم و آينده

گشـايي مـورد توجـه قـرار     مداري و مشـكل كرد مسأله كرد آموزش مبتني بر حافظه، روي جاي روي
هاي الزم، براي برخورد با جهان مبهم و تربيت انساني با ظرفيتكرد اخير، درصدد  روي. گرفته است

در جهـان امـروز، برمبنـاي     2و نوآوري 1از اين رو، پس از يادآوري اهميت خالقيت. دشوار فردا است
نتايج پژوهش، امكان افزايش خالقيت كودكان و نوجوانان در جريان آموزش خالقيت، مـورد تأكيـد   

  .هادي مورد نظر در اين جهت، مطرح خواهد شدهاي پيشنقرار گرفته، طرح
بـه عنـوان يـك مسـأله      خالقيـت . مختلفي نگريسته شـده اسـت   هاياز منظر ،خالقيتي لهأمس

مـورد توجـه و    ،انگيزشي و به عنوان شـرط بقـا در عصـر فراصـنعت     ييك مسأله مثابهآموزشي، به 
 متنـوع اما با وجود وجوه بـه ظـاهر متفـاوت و    . است جامعهقرار گرفته ريزانو برنامه محققانعنايت 

توان از منظر  مي داشته،ديگر قرار در وفاق با يك ،گفته نگر، ابعاد پيشاندازي كالنخالقيت، در چشم
چگـونگي آمـوزش   ، مسـأله  واردمزبورپس از پرداختن به م ادامهاز اين رو، در . واحدي بدان نگريست

  .مورد بررسي قرار خواهد گرفت ،خالقيت
شود كـه از ايـن ديـد،     شود، مشخص مي نگريستهخالقيت از منظري آموزشي  يبه مسأله اگر

  .رود به شمار مي ،آموزشي جهان حاضر مسايلترين  خالقيت يكي از اساسي
ريـزان تربيتـي   برنامـه فيلسوف عصر روشنگري، در يكي از اصولي كه بـه   ،3چه زماني كانتاگر

حال، بلكه بايد براي آينـده تربيـت    برايكودكان نبايد صرفاً ،ساخت كرد، خاطرنشان مي نهاد ميپيش
در عصر حاضر پديد آمده اسـت، تحقـق پيشـنهاد     كه، اما انفجار اطالعاتي )1371ميرلوحي، (شوند 

انتقـال   اين معنا كه اگر زماني محتواي آموزش، به.  سازد مي گرجلوه ،كانت را به مثابه امري حياتي
بود، پيشرفت دانش و انقالب اطالعاتي، سبب شده است كـه عمـر مفيـد     بعددانش موجود به نسل 

ميـزان دانـش بشـر بـه دو برابـر       ،باربه سرعت تنزل يافته، هر پنج سال يك علميهاي  آخرين يافته
ثر بـا  بـراي برخـورد مـؤ    هـايي دانـش بيني اين كه چه از اين رو پيش). 4،1376جنكل( يابدافزايش 

ـ   محيط الزم است، به شكل فزاينده بنـابراين  ). 1375زاده، قاسـم (شـد   خواهـد رو هاي با مشـكل روب
بـه   ،)1375شـهرآراي،  (داده  تغييـر ،6را به نقشـي زايشـي   خود5آموزش و پرورش بايد نقش سازشي

به تربيت  ،و بدين سان) 1373كينگ و اشنايدر، ( بپردازد7)يادگيري يادگيريِيا (آموختن يادگيري 
هـاي  هـا و موقعيـت   و مقابله بـا ناشـناخته   شناختهايي نايل آيد كه براي انديشيدن، نوآوري، انسان

  ).1375شهرآراي، (دشوار آماده شوند 
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تر  گسترده زاويهبه  ،محدود شناختي يتدريج از زاويهه هاي گذشته، ب خالقيت طي دهه مفهوم
شناسـان معتقدنـد كـه    از روان برخيو اساسـاً  ،)1368مـايلي،  (شخصيت خالق كشيده شده اسـت  

، )1375 ،3يآمابل؛2،1374مزلو ؛1،1364شولتس(دست در دست هم دارند  ،خالقيت و سالمت رواني
نيز توجه كرد  )انگيزشي و شخصيتي(از منظري غيرشناختي  ،خالقيت يتوان به مسأله مياز اين رو 

  .بررسي قرار داد مورداخير،  و نقش مهم آن را در زمينه
هـاي   دبستان، مصداق بـارزي از سـرمايه   بهپذيري وسيع ذهني كودكان پيش از آمدن انعطاف

كودكان پس از گذشت چند سـال، تمـامي شـور،     هميناما . گذارد را به منصه ظهور مي ندروني آنا
جامعـه را پـيش   نـوايي بـا   در نهايت انفعال، راه هم نهاده،نشاط و خالقيت پيشين خود را به كناري 

در  ،سازد اخير اشاره داشته، خاطرنشان مي يبه مسأله خوددر مطالعات ، )1358(4تورنس .گيرند مي
كودكان دچار افت شده، اين افت چنان است كه ديگر بسياري از  خالقيتسالگي منحني  10حدود 

  .را باز نخواهند يافتخود كودكيهرگز خالقيت  ن،آنا
ساله دبسـتاني   10-11كه وقتي از شاگردان  ه استشاهد بود ،خود عيني تجربياتنگارنده در 

س و أآمـوزان از سـر يـ    دلخـواه بپردازنـد، چگونـه دانـش     يتابلو با موضوعيك تهيهخواست تا به  مي
هـاي   روزنامـه هايشان و يا با نگاه كردن به الي كتابهآمدند تا مخفيانه از البدرصدد برمي استيصال،

  .مدرسه، درصدد يافتن موضوع تابلويشان برآيندنصب شده روي در و ديوار ديواري 
منظر آينـده قريـب الوقـوع     نگريست،خالقيت ي مقولهتوان از آن به  كه مي ديگريانداز  چشم

جديدي به جهـان   چهره،انفجار اطالعاتي و الكترونيكآوري، انقالب تحوالت فن. جامعه بشري است
،درنظر گرفته شده اسـت  خالقيت به عنوان بنيان جوامع پيشرفته آتي ،ن مياناند و در اي معاصر داده

  .شود، تلقي مياز دست دادن شرط بقا يبه مثابه آنماندن از  دورو
ي مهم تمدن فراصنعت، از خالقيت سخن بـه ميـان   ، نه تنها در معرفي مشخصه)1378(تافلر 

ه تمدن صنعتي به سـمت تمـدن فراصـنعت، يـاد     برندآورد، بلكه از خالقيت به عنوان عامل پيش مي
  . كند مي

ي خالقيـت، شـايد   گونه كه در آغاز خاطرنشان شد، اگرچه در برخورد با مسـأله بنابراين همان
ديگـر بـه   گفته، در انجام با يكبتوان به آن از مناظر مختلفي نگريست، اما در نهايت منظرهاي پيش

الق كودكان، نوجوانان و جوانـان در جريـان آمـوزش، بـه     به اين معنا كه تربيت خ. رسند وحدت مي
هاي خالق، به سبب برخـورداري از  خالق بارآمدن اين ذخاير انساني خواهد انجاميد و اين شخصيت

هاي شخصيتي مطلوبي مانند اعتماد به نفس، استقالل انديشه، نوآوري و مانند آنها، در حـل  ويژگي
-شان مؤثر واقع خواهند شد و راه تعالي آن را در دسـت امعهاجتماعي ج -بسياري از معضالت رواني
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چـه از آن يـاد شـد،    بنابراين با توجـه بـه آن  . اي انساني، هموار خواهند ساخت يابي به سوي توسعه
آمـوزان و  اهداف پژوهش در مرحله نخست بررسي تأثير آموزش خالقيت بر افزايش خالقيت دانـش 

يابي به يك الگوي بـومي در آمـوزش خالقيـت در    جهت دست در صورت تأييد اين مسأله، تالش در
  :باشندهاي پژوهش حاضر نيز به شرح زير ميسؤال. باشدآموزان دبستاني ميسطح دانش

  آموزان دبستاني فراهم آورد؟تواند موجب افزايش خالقيت دانش آيا آموزش خالقيت مي
  ان دبستاني چيست؟آموزالگوي بومي مطلوب براي آموزش خالقيت در سطح دانش

  
  هاي نظري ديدگاه

گيرنـد و   كـه از ناهشـيار سرچشـمه مـي    1گران، يك فـرد داراي فراينـدهاي اوليـه    تحليل از نظر روان
  .، هستگيرند مي ،نشأتكه از هشيار و قسمت تحت كنترل خود 2فرآيندهاي ثانويه

به اين معنا كـه  . گيرد مي سرچشمهدر نظريه فرويد، خالقيت از ناهشيار و فرايندهاي اوليه آن 
تعـارض،  حـل  در جريـان  وقتي تعـارض موجـود در بـن بـه سـمت حـل شـدن سـوق يافـت، اگـر           

شـكل خواهـد    ،رفتار خـالق در اين حالت ، ،مورد استفاده قرار گيردوااليش يافتن )مكانيزم(سازوكار
را به صـورت  سركوب، تعارض موجود منكوب شده، خود سازوكار با ورود  ،گرفت، در غير اين صورت

  ).1990، 3موراي(نماياند  نژندي ميروان
 تاًگران در نظر فرويد درباره خالقيت، تجديد نظر كرده، خالقيت را به شكل نسـب  نوروان تحليل

كيـد خـود را   أگـري سـنتي، ت   تحليل گيري متفاوت از رواندر يك جهت نآنا. مطرح كردند يمتفاوت
اين كه شخص خالق از نظر عاطفي در تنگنا و  ناز نظر آنان، برايعالوه . دنده روي ناهشيار قرار نمي

مـن قـوي و   يـك  كـه از   اسـت فرد خـالق كسـي    ، برعكسنيست يدرستبيان برد،  سر ميه فشار ب
هـاي  سادگي از هشيار به ناهشيار رفته و با دريافـت ه تواند ب منعطف برخوردار است، تا جايي كه مي

  ).1990موراي، (، بازگردد جديدي
گيري كند، شكل گر، در تحليلي كه از تحول كودك ارايه ميتحليل، به عنوان يك نوروان4يبالب

  ).1369دادستان،  منصور و (شمرد ظرفيت برخورد خالق كودك را در سنين اوليه وي، برمي
، با استفاده از نظريه بالبي، به طرح سه ريخـت ايمـن، اجتنـابي و دو    )1987( 6و شيور 5هازان 

ان، كودكاني كه رابطه عاطفي مناسبي  گر از منظر اين پژوهش. سطح كودكان، دست زدندسوگرا در 
اي شاد و بـا اعتمـاد بـه نفـس برخـوردار      داراي شخصيتي ايمن هستند، از روحيه با مادرشان دارند، 

آيند، اما كودكاني كه فرد مـورد عالقـه خـويش    وجو و كشف جهان بيرون خود برميبوده، در جست
را به اندازه كافي در دسترس ندارند و يا كيفيت رابطـه آنـان بـا فـرد مـورد      ) مادر يا جانشين مادر(
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و بـالطبع  (يا دچار حالت دفاعي شـده، از مـادر و جهـان بيـرون       شان، مناسب و بهينه نيست،عالقه
و يا آن كه ترس و اضطراب آنان را چنان ) يخت اجتنابير(ورزند  ، اجتناب مي)اكتشاف جهان بيرون

-اگرچـه نيـاز بـه دل   . گردنـد  سازد كه از ريختي اضطرابي و دوسرگرا، برخوردار مي مشغول خود مي

امـا از    دهـد،  وجو نشان ميبستگي، در ابتداي امر خود را در تضاد و تعارض با نياز به كشف و جست
به عنوان يك پايگاه هيجاني امن حفظ كند، كودك با اتكا به اين  نظر بالبي، وقتي مادر نقش خود را

زنـد، امـا اگـر     پايگاه، جرأت و جسارت خطر كردن را به خود داده، دست به كشف جهان خارج مـي 
، برخوردار نباشد، اصوالً به خـود  )بستگيو پدر به عنوان دومين چهره دل(كودك از پايگاه امن مادر 
ها و خطرها تـوأم بـوده، احتيـاج بـه     ه جهان خارج را كه با برخي از آسيباجازه خطر كردن و تجرب
از اين رو از منظر بـالبي، تنهـا كودكـاني كـه از     ). 1385احدي، (نخواهد داد  جرأت و جسارت دارد، 

بستگي ايمني داشته باشند، جرأت كنكاش در جهان خارج تغذيه عاطفي مناسب برخوردار شده، دل
  .اي خالق را خواهند داشته نتيجهو در نتيجه حصول ب

جـا كـه   از آن ،سـازد  خالقيـت، خاطرنشـان مـي   مشـابهي از  ، در تبيـين  )1962( 1كارل راجرز
هـاي  هـا، زمينـه  تربيتي انسـان  يبايد زمينه خالقيت را بايد در انسان خودشكوفا انتظار داشت، اوالً

سر ببرند كه از امنيت و آزادي رواني ه طي بها بايد در شرايانسان ثانياً. زايي باشدمساعد و غيرآسيب
هـاي خـالق را   شرايط الزم بـراي تربيـت انسـان    ،گفتههاي اساسي پيشلفهؤم. برخوردار باشندالزم 

يـا  ( 2نخستين شـرط پيـدايش شخصـيت سـالم، دريافـت توجـه مثبـت نامشـروط        . آورند فراهم مي
شود كه مادر بدون توجـه   ايجاد مي شخصيت سالم زماني. استفرد از دوره شيرخوارگي ) غيرشرطي

نشان  يكودك اين عشق و محبت و شيوه. به چگونگي رفتار كودك، به او عشق و محبت نشان دهد
-كند، همـان  تبديل مي ،هنجارها و معيارهاي دروني شده اي ازمجموعهبه براي خودش دادن آن را 

كـودكي  . سـازد  دروني و از آن خود ميمادر را و با قيد و شرط گونه كه كودك توجه مثبت مشروط 
براي  ،داند يابد، در هر شرايطي خود را ارزشمند مي پرورش مي ،كه با احساس توجه مثبت نامشروط

مشـاركت آزادانـه    اجتماعي،تواند در زندگي  اي تهديد كننده نيست، او مي هيچ تجربه ،چنين كسي
هـايي  ها و احساس انديشه يد، چرا كه همهشو خود، ژرف و گسترده ميدر حالت اخير، . داشته باشد
چنـين كسـي    خـود . بينـد بيان داشته، خود را با محـدوديتي مواجـه نمـي   تواند بيان كند،  را كه مي

عقيم  يشهيچ بخشي از اين خود، در بيان خو و هاي تازه استتجربه اندوزي يانعطاف پذير و آماده
 يتوانـد بـه تحقـق خـود بپـردازد و همـه       مـي سـت و  ا چنـين شخصـي آزاد و رهـا   . و ناتوان نيست

تواند بـه سـوي    هرگاه شخص در روند تحقق خود قرار گرفت، مي. اش را بپروراند استعدادهاي بالقوه
  .پيش رود ،هدف نهايي، يعني به سوي انساني با كنش كامل شدن

  :نويسد وي مي. دربه كودك گونگي فرد خالق اشاره دا ،در تعريف خالقيت)1374(مزلو 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1-Rogers, C.       2- Unconditional positive regard 
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مشـكل  . برخوردارنـد  گـونگي سـالمي   ام كـه از كـودك   من افراد سالم را افرادي تعريـف كـرده  «
بـه معنـاي مخـالف باليـدگي      توان اين مفهوم را به كالم در آورد، زيرا واژه كودك گونگي، عموماً مي

نيـز هسـتند، نـوعي تضـاد بـه نظـر        1گونـه هاي زنده، كـودك ترين انساناست، اگر بگويم كه باليده
  .»رسد، اما واقعيت چنين است يم

فرايندهاي اوليه كه متـرادف بـا ابتكـار،     :دارد، بيان مي2طرح فرايندهاي اوليه و ثانويه امزلو، ب
وهمـين مسـايل، آن را بـه    (نگـرد   تعصب به امور مـي  تخيل و صميميت كودكانه است و با ديدي بي

تولد آن را با  از بدوها كه همه انسان اي همگاني و مشترك است ، سرمايه)كند تر ميخالقيت نزديك
از دسـت  ) اجتمـاعي  هادهـاي زير فشار مدرسه و سـاير ن (آن را  ، افرادخود دارند، اما با گذشت زمان

هـاي  سال، با فراينـدهاي ثانويـه كـه متعلـق بـه عرصـه      هاي بزرگآن پس، اكثر انسان از دهند و مي
كه خالق نيز  ويژه فرد سالميهلي كه فرد سالم و بدر حا. دهند هشياري است، زندگيشان را ادامه مي

جوشي و امتزاج بين هر دو فرايندهاي اوليه و ثانويه، هر دو  هست، به نحوي موفق به انجام نوعي هم
تر و خود هشيار و آگاه شده و موفق گرديده اسـت كـه    ضمير هشيار و ناهشيار، و هر دو خود عميق

افتد، اين  جوشي اتفاق ميچه در اين همآن ...ثمربخش انجام دهد  اي اين كار را با ظرافت و به گونه
ديگـر  . يابنـد  است كه هر دو فرايندهاي اوليه و ثانويه، ضمن مشاركت با هم، در منش نيز تغيير مي

توانـد بـا    تواند با ناهشيار خود زندگي كند يا مي چنين فردي مي. شود آور نميهراس ،ضمير ناهشيار
-هايش، تحقق آرزوها، زنانگي، خصلت شاعرانه و با خصيصه، تخيالتش، خيالبافيگونگي خودكودك

  .زندگي كند ،هاي احمقانه خود
فرد خالق كسي است كـه قسـمتي از   «:دارد دهد، بيان مي در تعريفي كه از خالقيت مي 3پياژه

  ).1994، 5، دريگينز4اونيل( »بچگي خودش را حفظ كرده است
كه خالقيت نياز به مطالعه، تشريح و تبيين ندارد، زيرا در توليد چيزهاي  بودثورندايك معتقد 

كـه در مـورد    شـت دا واتسون نيـز در مـورد خالقيـت بيـان مـي     . دهد جديد، هيچ خالقيتي رخ نمي
اسـكينر و وودمـن نيـز رفتـار خـالق را عبـارت از رفتـاري        . خالقيت هيچ چيز جديدي وجود ندارد

، 7و منسفيلد 6باسبه نقل از (ها، از حداقل نقش ممكن برخوردار است آندانند كه فرد در توليد  مي
به حـداقل ممكـن    ،ها نقش فرد در خالقيتدر تبيين نقطه نظرهاي اخير كه در آن 8پركينز).1980

گيري كار خـالق را در نتيجـه   شود، شكل اهميت شمرده مي خود خالقيت نيز بي تقليل يافته، اصوالً
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1-Childlike 
اوين فرايندهاي اوليـه و ثانويـه سـود    دهد كه از عن ترجيح مي) خودآگاه و ناخودآگاه(مزلو به جاي هشيار و ناهشيار  -2

-تر ناميد، يعني خودي كـه در پـايين  رايند اوليه بنامد، آن را خويشتن عميقفوي حتي پيش از آن كه ناهشيار را . ببرد

  .ترين سطح ذهن پنهان مانده است
3-Piaget, J.     4- O' Neil, H. F.    5- Drillings, M. 
6- Busse, T.     7- Mansfield, R.    8- Perkins 
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  ).1988، 1استرنبرگبه نقل از (داند كه پديد آمده است  عدي ميشرايط اجتماعي مسا
شناختي، با ديـدي كـل   هاي موجود در ساير مكاتب روانبا پرهيز از جزءنگري ،مكتب گشتالت

در . زنـد  بـه تبيـين آن مـي   دسـت  هاي كلي يك پديده، ها برخورد كرده، بر پايه ويژگي نگر با پديده
در  ،شـود  هاي مجدد شناختي اسـت و يـك مسـأله سـبب مـي     يابيگشتالت، تفكر عبارت از سازمان

تفكـر   ،در ايـن ميـان  . خوب شكل نگرفته است، فواصلي پديد آيد ،اي كه ساخت شناختي فرد زمينه
گـردد، در هـم    مـي  ، ساخت موجود را كه ساختي متزلزل بوده، سبب ايجاد تنش در آدمـي 2توليدي

ـ  مـي  سوق حل شدنسمت ن بازسازي، مسأله به كند كه با اي شكسته، ساخت جديدي ارايه مي د ياب
  ).1990، موراي،1980باس و منسفيلد، (

، براي تبيين خالقيت، نظريه تفكـر جـانبي يـا افقـي خـود را مطـرح       )1376( 3ادوارد دي بونو
پـرداز  از منظر اين نظريهتفكر جانبي  .»تفكر جانبي شرح فرايند خالقيت است«:كيد كردأساخت و ت

اي كـه ذهـن را آزاد گـذاريم تـا بـه طـور غيرمنطقـي و         شيوه حل مسايل به گونه«: ازاست  عبارت
  .»غيرمعمول به آن دست يابد

ايـن  . رود كرد در ارتباط با خالقيت به شـمار مـي   ترين رويشده سنجي، شناختهكرد روان روي
. نايل آيد ،خالقيتاي از  كرد درصدد است با اتكا به سنجش، به ارايه توصيف دقيق و همه جانبه روي

هاي تفكر واگرا مشخصه ،پذيري، اصالت يا ابتكارهاي رواني يا سيالي، انعطاف ويژگي 4از نظر گيلفورد
خالقيت را بـه منصـه ديـد     ي عالوه بسط جزئيات، اصول تشكيل دهندهههاي اخير بهستند، ويژگي

  ).1990موراي، (گذارند مي
هـاي غيرشـناختي بـدان توجـه خاصـي      پردازينظريهانگيزه عامل اساسي ديگري است كه در 

در بررسي كه در ادبيات خالقيت داشت، به اين نتيجه رسيد كه  ،)1375(آمابلي .معطوف شده است
اند، حال  به عامل انگيزه توجه چنداني نداشته ،هايشانپردازيپردازان خالقيت در جريان نظريهنظريه

هـاي دانشـمندان بـزرگ انجـام      هـا و يادداشـت   ها، نامه  نامههاي وي كه روي زندگي آن كه پژوهش
گرفته بود، حكايت از آن داشت كه انگيزه، پيش شرط اساسي هركار بزرگ، خالق و بديعي به شمار 

هاي مربوط به خالقيت، نظريه پردازياز اين رو، آمابلي با هدف تبيين نقش انگيزه در نظريه. رود مي
تالقـي سـه عامـل     ينتيجـه در خالقيـت   پـرداز، ايـن نظريـه  از نظـر   .تعاملي خود را مطرح سـاخت 

ـ اي مـي تحقـق  وي  يها را كسـب كـرده و انگيـزه   هايي كه فرد آناستعدادهاي فطري فرد، مهارت د ب
  ).1982آمابلي، (

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1-Strenberg, R. J. 
له أشناسان گشتالت از به كارگيري اصطالح خالقيت در غالب مواقع سرباز زده، از اصطالح تفكر مولد و حل مس روان -2

  .برند سود مي ،به جاي تفكر خالق
3-De bono, A.       4- Guilford, J. P. 
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عدي ديدن تعاملي خود كه در واقع پاسخي به ضرورت چند ب يدر نظريه، )1988(استرنبرگ 
تنها قسمتي از خالقيت و نه تمام آن است، خالقيـت را   ،ن اين كه تفكرواگرخالقيت است، ضمن بيا

و شـناختي  عـد هـوش، سـبك    خالقيـت برآينـد سـه ب    :دارد ه، بيان مـي داي چند وجهي شمر پديده
يـا  افـراد در تفكـر و عمـل، خـالق      ،شـوند  است و تركيب همين ابعاد سبب مـي  انگيزش/ شخصيت
  .عمل كنندغيرخالق 
كردهـايي اسـت كـه در     از جديـدترين روي و اجتماعي يستي و عصب شناختي، ز هايكرد روي

  .ارتباط با خالقيت، مورد توجه قرار گرفته است
  

  هاي پژوهشي ديدگاه
غالب  اند كه جو لفان بسياري اظهار نظر كردهؤان و م گر در ارتباط با امكان آموزش خالقيت، پژوهش

  . امكان آموزش خالقيت است تأييداين بيانات، دال بر 
و اسـترنبرگ  ) 1368( 3، اسـبورن )1962( ردينگزهـا  و 2، پـارنز )1358بـودو،  ( 1موريس دبـس 

  .اند پذير دانستهاز جمله صاحب نظراني هستند كه آموزش خالقيت را امكان ،)1999(
كنـد كـه همگـي     پژوهش ياد مي 142منتشر ساخت، از  1972در كتابي كه در سال  4تورنس

و پوسـتلث   5، هوسن1372عابدي، (توان به آموزش خالقيت اهتمام ورزيد  ند كه ميهست انگر آنبي
  ).1995، 6ويت

اي كه در مورد امكان آموزش خالقيت در كودكان تهيه كرده است، در  در مقاله) 1996( 7مللو
توان به آموزش خالقيت كودكـان پرداخـت، بـه بررسـي پرداختـه، در       كه آيا مي سؤالپاسخ به اين 
هاي سنتي مدارس به سـمت  آموزش خالقيت را در گرو تحول برنامه ،ييد اين مسألهأنهايت ضمن ت

هاي برنامهپيش گرفتن معلمان خالق و در نهايت به كارگيري هاي خالق، غني سازي محيط، برنامه
  .شمرد برمي ،آموزشي خالق
كـه تحـت آمـوزش     ،افرادينـد رن دااينيز حكايت از )1358بودو، به نقل از (هاي پارنز پژوهش

نشـان  برتري  شانند، در كميت و كيفيت كارشان نسبت به دوره پيش از آموزشاخالقيت قرار گرفته
  .دهندمي

ي هـا  روشبعد از نگاه مثبت ادبيات پژوهشي بـه آمـوزش خالقيـت، مسـأله چگـونگي اعمـال       
ان خالقيـت   گـر  پـردازان و پـژوهش  آموزش خالقيت، از موارد مهمي بوده است كه مورد توجه نظريه

  .قرار گرفته است

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1-Debesse, M.      2- Parenes, S. J.   3- Osborn,  A. F. 
4- Torrance, E. P.     5- Huse'n, T.    6- Postlethwaite 
7- Mellou, E. 
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. باشـد آموزان مـي ي پيشنهادي پياژه در تربيت خالق كودكان و دانشها روشآموزش فعال، از 
ي اسـت، ضـرورت   جا كه تفكر كودكان پيش دبستاني و دبستاني، تفكري عينـ به عبارت ديگر، از آن

دارد تا با در دسترس قـراردادن اشـياي مختلـف در اختيـار كـودك و برخـورد دادن وي بـا روابـط         
منصـور،  (اجتماعي عيني كه در اطرافش شاهد آن است، كودك را به سمت آموزش فعال سـوق داد  

مـل  تا به اين ترتيب ضمن تسهيل دستيابي كودك به تفكر صوري، بستر الزم براي خالق ع) 1378
اي نيـز بـه    هاي غيرپياژهالزم به يادآوري است كه در حال حاضر، حتي جريان. كردن وي فراهم آيد

، 2، تـاگ 2002، 1السـنر (دهنـد  اهميت آموزش فعال وقوف يافته، اهميت آن را مورد تأكيد قرار مي
  ).2003، 4، روزنگرانت2003، 3، يينگ2003

. در تربيـت خـالق افـراد برشـمرده شـده اسـت      ي پيشـنهادي  ها روشاستفاده از هنر، از ديگر 
آمـوزان   ، پس از پژوهشي كه روي مطالعاتي كه به بررسـي عاليـق مختلـف دانـش    )1997( 5رنزولي

پرداخته بودند، انجام داد، نتيجه گرفت، تمايل به انجام كارهـاي هنـري، اولـين اولـويتي اسـت كـه       
ان نيز كالس درس هنر را بهتـرين   گر پژوهش برخي از. اند آموزان نسبت بدان ابراز تمايل كرده دانش

  ).2010، 6مارشال(اند مكان براي آموزش خالقيت، معرفي كرده
  :نويسد مي ،در مورد تمايل عميق كودكان دوره ابتدايي به نقاشي، )1372(تورنس 

در اشـكال  . يابـد  سيالن شفاهي يا سهولت در بيان، كنـدتر از سـيالي تصـويري پـرورش مـي     «
 ،كودكستان و كالس اول دبستانشاگردان هاي تفكر خالق تورنس، رشد زيادي بين آزمونتصويري 

پس از اين زمان به نظـر  . رسد به منتها درجه خود مي ،شود كه اين رشد در كالس دوم مالحظه مي
اما در كودكان كودكستاني تا شـاگردان  . رسد كه رشد محسوسي در توانايي اخير رخ نخواهد داد مي

هـاي دوم و  اين رشـد بـين كـالس   . يابد وم ابتدايي، سهولت بياني با رشد اندكي افزايش ميدكالس 
  .»برخوردار خواهد بود ،سوم بيشتر شده، از آن پس از رشدي تدريجي، تا كالس نهم و دهم

ونو، بـراي آمـوزش حـل مسـأله در     بياهميت زياد نقاشي براي كودكان سبب شده است كه د
در نيـز  ) 1996(8و روي 7هيـل ). 1372تـورنس، (كل كامل از نقاشي سود ببرد به ش كودكان، تقريباً

  :نويسند ، مياندادهگزارشي كه در مورد نقش نقاشي در افزايش خالقيت كودكان ارايه د
اگر اوليا و معلمان، كودكان خردسال را در شـرايطي قـرار دهنـد كـه در جريـان نقاشيشـان       «

تـري  را بـه شـكل خـالق    نتـوان آنـا   اي تازه و جديدي شوند، ميهمجبور به حل مسأله يا ارايه ايده
  .»تربيت كرد

طرح مسايل اجتماعي كه كودكان در محيط اطراف خودشان شاهد آن هستند، ضمن افـزايش  
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انجمـن ملـي آمـوزش    (انگيزه شاگردان، متضمن تعميق يـادگيري و افـزايش خالقيـت آنـان اسـت      
بـه  ). 2001، 7و بـومر  6، بـومر 2002، 5و آچيلـز  4، فـين 2003، 3و گريبونز 2، موشكه2001، 1امريكا

آموزان ابتـدايي  دهد، برنامه درسي هنرهاي تجسمي دانش، گزارش مي)2010( 8عنوان نمونه سنگ
آمـوزان بـا توجـه بـه     خواهد تا دانشكنگ براي خلق آثار هنري توسط كودكان، از آنان ميدر هنگ

اي كـه محـيط زيسـت را    هاي پالستيكي مصرف شدهيسهمانند ك(مسايل ملموس محيط اطرافشان 
اقدام اخير، درعين تحقق اهداف درس، از . ، دست به ارايه كارهاي هنري خالق بزنند)كنندآلوده مي

آموزان را به مسايل محيط زيسـت خودشـان معطـوف سـاخته و از سـوي ديگـر،       سويي توجه دانش
  .برخوردهاي خالق آنان را دامن خواهد زد

. ي مطرح در آموزش خالقيت برشـمرده شـده اسـت   ها روشتخيالت كودكان، از ديگر  پذيرش
كودكان در سنين قبل از دبستان و اوايل دبستان، انبوهي از تخيالت را در وجود خويش بـه منصـه   

يي مانند درخواست راه حل مناسب براي مسايل مطرح شـده  ها روشپيش گرفتن  .گذارند ظهور مي
، )2000(9سووپ. توانند به تخيالت خالق كودكان دامن بزنندرايط مبهم، ميو وضوح بخشيدن به ش
 ،گـردد  آموزان كـالس سـوم دبسـتان داشـت، يـادآور مـي       با دانشدر ارتباط در گزارش تحقيقي كه 

از واقعيت نيز به ميزان زيادي  كودكاندارد و توصيف  نتخيالت كودكان نقش پررنگي در زندگي آنا
  .قرار دارد ن،تحت تأثير تخيالت آنا

تمهيد شرايطي كه با بازي و خنده توأم باشند، در تحقق برخورد خالق كودكان، مؤثر دانسـته  
مطالعات جديدي كه در ارتباط با نقش بازي در جريان آموزش انجام گرفته است، حاكي از . اندشده

آيـد   كه در كاهش اضطراب شـاگردان در كـالس درس مـؤثر واقـع مـي      آن است كه بازي ضمن آن
، 14 و جـونز  13، رينولدز1993، 12فيزل(ها ، در افزايش خالقيت)1995، 11شميدت -و ون 10فيدالگو(

، نيـز از نقـش قابـل تـوجهي     )1993فيـزل،  (و تعميق يـادگيري شـاگردان   )  1377؛ كرتي، 1997
  . برخوردار است

هاي حل مسـأله  ، آموزش مهارتيهاي پژوهشآموزش مهارت ،لفانؤان و م گر برخي از پژوهش
ي فراشـناخترا جهـت افـزايش خالقيـت و     هـا  روشو آمـوزش  )1995، مگنـين،  1372كـراس،  شل(

كنـد كـه در جريـان حـل مسـأله      ، گزارش مـي )2009( 15يانگ .اند پيشنهاد كرده ،آفرينندگي افراد
  .نمايدخيلي نيز مناسب ميهاي تآموزان، انجام پروژهتوسط دانش

، از افزايش خالقيت كودكان در جريـان اسـتفاده   )1380(و منطقي ) 1387و  1378(حسيني 
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پـردازي، اسـتفاده از تخيـل،    ي آموزش خالقيت مانند خواندن خالق، نوشتن خالق، بديعهها روشاز 
  .كنندها، ياد ميو نظاير آن 1پردازي آزادايده

هـاي اخيـر   مقوله جديدي است كه در زمينه آموزش خالقيـت طـي سـال   ها، آوريآموزش فن
بوميان «توان آموزان نسل جديد را ميسازد، دانش، خاطرنشان مي)2010( 2شين. مطرح شده است

از ايـن رو بايـد   . انـد دانست، زيرا آنان از بدو تولدشان، در فضايي ديجيتالي به سر بـرده  3»ديجيتالي
هـا و  نوشـت آن كه اين افراد به دنبال مطالعه كتاب باشـند، بـه خوانـدن وب    انتظار داشت، بيشتر از

بوك، بپردازند و بيشتر از آن كه دست به نگارش خالق روي ورق و كاغذ، دست بزنند، مطالب فيس
  .دهندبوك، نشان ميها و فيسنوشتخالقيت خودشان در نگارش را در عرصه وب

آموزان پرداخته بود، به اين نتيجه  اتي كه به عاليق دانشبندي مطالع، در جمع)1977(رنزولي 
 4ايـوويي . هاي معاصر هستآوريآموزان، آشنا شدن با فن گانه دانشهاي دهرسيد كه يكي از اولويت

سـازند، بـراي تربيـت    ، خاطرنشان مـي )2011( 6و رسلر 5و چارسكاي) ، الف و ب2010(و همكاران 
جا كه در عصر حاضـر، كودكـان   هاي آنان توجه داشت و از آنانگيزهخالق كودكان، بايد به عاليق و 

-دهند، بنابراين بايد براي تربيت خالق آنان، روي بـازي اي، توجه وافري نشان ميهاي رايانهبه بازي

  .گذاري الزم را داشتهاي اخير، سرمايه
تـر و  شـنايي بـيش  آموزان بـه دليـل آ  ورزند، دانش، تأكيد مي)2010( 9و والش 8، اسكات7رين

هـاي ديجيتـالي و تلفـن همـراه، در     هاي ارتباطي جديد، مانند اينترنـت، برنامـه  آوريتر با فنعميق
، نيـز  )2011( 10گـرووز -ادواردز. كننـد تـر از معلمانشـان عمـل مـي    ها، خالقآوريارتباط با اين فن
ابتدايي درخواسـت كـرد تـا    هاي نفر از معلمان كالس 17سازد، وي پس از آن كه از خاطرنشان مي

هاي ارتباطي جديد، به نگارش و تهيـه  آوريآموزان خويش را ترغيب كنند تا با استفاده از  فندانش
-آوريآموزان در جريان استفاده از فنمتنهاي مورد نياز اقدام ورزند، در عمل مالحظه كرد كه دانش

  . كنندتر عمل ميهاي درخواستي، خالقها در تهيه متن
ي يـك  هـا  روشبه اين معنـا كـه   . با گذشت زمان، در آموزش خالقيت تغييراتي رخ داده است

شوند و يا در برخي از موارد تالش شده است تا بـراي   تري ارايه ميبه صورت جامع ،گفتهعدي پيشب
 4در تجربـه بلنـد مـدت    ، )1995(11سـفر . اي طراحـي و ارايـه شـوند    ي ويژهها روشمباحث خاص، 

گذر به ارايـه برنامـه آموزشـي جـامعي     كه در آموزش خالقيت داشت و درصدد بود از اين رهاي  ساله
از مباحـث زبـان، هنـر، موسـيقي، علـوم پايـه، علـوم         اسـتفاده با  وي اوالً ،دهد نايل آيد، گزارش مي

-دانـش هاي اجتماعي و فعاليـت در حـوزه عاليـق شخصـي     هاي فيزيكي، فعاليتاجتماعي، فعاليت
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ي مختلفي كـه در آمـوزش خالقيـت وجـود داشـتند، دسـت بـه        ها روشبا استفاده از  ثانياً، وآموزان
به عنوان نمونه، وي در برخورد با مسأله اژدها، آن را از . آموزش خالقيت كودكان دبستاني زده است

، از لحـاظ علـوم   آمـوزان دانـش به اين معنا كه . ها مطرح كرده است زاويه ديدهاي مختلف براي بچه
هاي مربوط بـه اژدهـا، سـمبل اژدهـا و مـوارد      ماعي، به بررسي اژدها در مذاهب مختلف، افسانهاجت

علوم طبيعي، به بررسي مباحثي مانند بقاي  از منظر موظف بودند آموزاندانش .پرداختند مي ،مشابه
هنـري،   از لحـاظ آمـوزان  دانـش  .اژدها، پرواز اژدها، ضرورت جنگ با اژدها و مانند آن، اقدام ورزنـد 

بـه   نعـالوه آنـا  ه ب. ندوش مشغول  ،به طراحي رقص و موسيقي اژدها ،با الهام از اژدهاوظيفه داشتند 
 آمـوزان در جريـان  سـرانجام دانـش   .شـدند  آشـنا مـي   ،هاي پردازش اژدهـا لحاظ تكنيكي، با مهارت

. پرداختنـد  مـي  ،هاي مورد نظرشـان با تشكيل كلوپ اژدها، به فعاليت خويش،هاي اجتماعي فعاليت
گفتـه، در جريـان بـازي محقـق     غالب موارد پيش ،سازد خاطرنشان ميخود فر در گزارش تحقيق س

و كنترل برگزار شد، تفاوت معنادار ميزان خالقيـت و   آزمايشيشده، در نهايت آزموني كه بين گروه 
  .ي را نشان دادآزمايشآفرينندگي گروه 

امريكا، به اردويي با عنوان هاي يكي از ايالتراهنمايي آموزان مدرسه در تجربه مشابهي، دانش
ها به شكل خالقي با مباحثي از علـوم، رياضـي،    در اين اردوگاه، بچه. شوند اردوگاه خالقيت اعزام مي

  :نويسند در همين رابطه مي، )1999(2و ديبري 1كولينز. شوند آشنا مي ،تاريخ و هنر
اين اردوگاه به مدت يك هفته . اوهايو آغاز به كار كرد تايال اردوگاه خالقيت، نخستين بار در«

در بردارنده معيارهاي جديد علوم است كه توسـط انجمـن ملـي     ،شود و برنامه درسي آن برگزار مي
  . تدوين گرديده است ،»علوم به عنوان يك اكتشاف« كيد برأمعلمان و با ت
هايشان را به جاي كتاب پر از مدرسه راهنمايي در ماه اگوست، در حالي كه كيف آموزاندانش

هاي خالي تخم مرغ، پوشش محـافظ فـيلم،   هايي مانند وسايل شكستني، روزنامه، شانهرت و پرتخ
اي،  در ايـن دوره يـك هفتـه   . شـوند  اند، وارد محوطه اردوگاه مـي  بطري پالستيكي و مانند آن كرده

وليتي داشـته  ؤآن كه در قبال تمام كردن يك متن يا يك برنامـه درسـي ايـالتي مسـ     معلمان بدون
عمـل   ،آمـوزان باشند، در محيطي دور از هرگونه تهديد، به عنوان تسهيل كننده و همكـاران دانـش  

  .كنند مي
شـود بـراي    برنامه اردو، تركيبي از علوم، رياضي، تاريخ و هنر است و در جريان آن تـالش مـي  

  .»شودديده تدارك  ،له، خالقيت و تفريح و تنوعأحل مس در زمينهي ياه برنامه ،وزانآم دانش
  

  روش
در اين پژوهش، يك تحقيق ميداني و به دنبال آن يك مطالعه طولي در جهـت بررسـي تـأثير    
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، تدوين الگويي بـومي در  )در پي تأييد اين معنا(آموزان و آموزش خالقيت در افزايش خالقيت دانش
  . زش خالقيت آنان، در دستور كار قرار گرفتجهت آمو

آموزان گروه آزمايشـي و  هاي جديد از دانشجا كه امكان ايجاد كالسدر مطالعه نخست، از آن
آموزان كالس چهارم دبستان كه قرار داده نشد، از چهار كالس از دانش  گر كنترل، در اختيار پژوهش
ر بودند، به صورت تصادفي دو كالس به عنوان گـروه  اجتماعي، برخوردا -از شرايط يكسان اقتصادي

گـروه كنتـرل و    دوپس از انتخاب  .آزمايش و دو كالس به عنوان گروه كنترل، در نظر گرفته شدند
برمبناي آزموني محقق ساخته كه حاوي هر دو بعد سؤالهاي شـناختي و غيرشـناختي در   ، آزمايشي

آزمـون  پـيش ايايي مناسبي از خود نشـان داده بودنـد،   هاي مقدماتي، پامر خالقيت بود و در بررسي
  .به عمل آمد ،الزم

، )آمـوز  دانش 58با ( و كنترل) آموز دانش 67با (آزمايشي  هايآزمون از كالسپس از اخذ پيش
 12گروه آزمايشي به مدت ، اين آموزشدر سطح آموزش خالقيتبا توجه به ادبيات تحقيق در زمينه 

ي آمـوزش خالقيـت مطـرح در    هـا  روشآموزش اخير با توجـه بـه   . گرفتدر دستور كار قرار  ،هفته
خطا، در نظـر گرفتـه شـده    % 5ميزان خطاي مورد نظر در اين مطالعه . ارايه شدندجهان، طراحي و 

  .بود
در پي مالحظه اثربخشي ارايه عامل آزمايشي، پـژوهش كيفـي و طـولي دوم، در دسـتور كـار      

نفـر از پـيش    40تابسـتان متـوالي انجـام پـذيرفت،      4در اين پژوهش كه طي . فتپژوهش قرار گر
افراد شركت كننـده در ايـن پـژوهش،    . دبستاني و كودكان دبستاني از هر دو جنس، شركت داشتند

 90بـا ظرفيـت   (هاي كشور بودند كه در شهرك مسكوني دانشـگاه  فرزندان كاركنان يكي از دانشگاه
خـالق،   -از افراد شركت كننـده، در مسـابقاتي ذيـل عنـوان مسـابقات علمـي       .، ساكن بودند)خانوار

. تحويل دهنـد   گر شد، طي هر هفته، دست به تهيه دوكار خالق زده، آن را به پژوهشخواست مي در
، در )كه همكاران دانشگاهي وي بودنـد (الزم به يادآوري است، نگارنده براي ممانعت از دخالت اوليا 

ق كودكانشان، از آنان به صراحت خواست تا از هرگونه دخالت و كمـك در تهيـه و   تهيه تكاليف خال
  . انجام تكاليف خالق كودكانشان، خودداري ورزند

آثار تهيه شده در جمع افراد شركت كننده در پژوهش، مورد نقد و بررسي قرار گرفتـه، نقـاط   
تابسـتان   4اين برنامه براي . يدگردقوت و ضعف كار آنان جهت اعتالي كارهاي بعديشان، مطرح مي

هدف از اين پژوهش، دستيابي به الگويي بومي جهت ارايه به مربيـان و اوليـاي   . متوالي، ادامه يافت
  .آموزشي براي آموزش خالقيت متربيانشان بود

  
  هاي پژوهشيافته

قـرار   آموزان دبستاني را مورد بررسـي  مطالعه نخست، بررسي امكان آموزش خالقيت در سطح دانش
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  :به شرح زير بوداخير، فرضيه مورد نظر پژوهش . دادمي
  »خواهد انجاميد؟ نبه افزايش خالقيت آنا ،آموزان ابتدايي آيا آموزش خالقيت در سطح دانش«

آموزان كالس چهارم دبستاني، به صورت تصادفي دو كالس بـه عنـوان   از چهار كالس از دانش
، آزمـون پـيش انجـام  پـس از   .كنترل، در نظر گرفته شدند گروه آزمايش و دو كالس به عنوان گروه

به اين معنا كه براي افزايش تفكر . ،ارايه شدهفته 12به مدت  ،گروه آزمايشعامل آزمايشيدر سطح 
، بديعه پردازي، خوانـدن و نوشـتن خـالق،    پردازي آزادايده: يي مانندها روش، دهندگانپاسخواگراي 

 ديگـري  يهـا  روش. گرفتمورد توجه قرار  ،استفاده از خنده و شوخيدامن زدن به تخيالت افراد و 
بـه دقـت    آمـوزان دانشآموزش فعال، طرح الگوهاي خالق، تحريك كنجكاوي افراد و ترغيب  :مانند

پـس  .قرار گرفتمورد نظر پاسخ دهندگان، هاي دروني نظر و توجه به اطرافشان براي افزايش انگيزه
هـاي  آزمون اخـذ شـد و نتـايج حاصـله از آزمـون گـروه      هر دو گروه، پس از ارايه عامل آزمايشي، از

  . هاي مكرر، مورد بررسي قرار گرفتگيريو كنترل با روش اندازه آزمايشي
ي، آزمايشـ رود، دو گروه كنترل و  به شمار مي 1در اين تحقيق كه طرحي بين و درون آزمودني

رود كه دو بـار مـورد    مسأله خالقيت به شمار مي عامل بين آزمودني بوده، متغير درون آزمودني نيز
آزمـون دو  آزمون و پـس هاي پيشهاي مكرر دادهگيرينتايج حاصله از اندازه. گيري قرار گرفتاندازه

  :بودبه شرح زير  ،گروه كنترل و آزمايشي
  

  آزمونآزمون و پسهاي خالقيت در پيشلفهؤميانگين و مجموع نمرات كل م :1جدول
  مجموع نمرات  ميانگين  آزمون  نمونه حجم  گروه

  47/378  68/6  پيش آزمون  58  آزمايشي
  72/494  52/8  پس آزمون

  41/352  07/6  پيش آزمون  58  كنترل
  96/323  58/5  پس آزمون
  

آزمـون در بررسـي   آزمون و پـس هاي كنترل و آزمايشي در پيشنمودار تغييرات ميانگين گروه
  :به شرح زير است ،هاي خالقيتلفهؤم

  
  
  
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1-Between and within design 
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  هاي خالقيتلفهؤگيري مكرر يك بين و يك درون براي كل مخالصه تحليل اندازه :2جدول 

  منبع تغييرات
مجموع 

مجذورات   
)SS(  

درجه آزادي  
)df(  

ميانگين 
مجذورات  

)MS(  
  )F(مقدار 

سطح 
  داريامعن
 )P(  

  :بين آزمودني
  10/0  09/6  62/182  1  62/182  گروه

      96/29  114  87/341  خطا
  :درون آزمودني
  07/0  3/3  71/26  1  71/26  اثر آزمون

  :اثر متقابل
  00/0  81/9  46/79  1  46/79  آزمون× گروه

      1/8  114  73/923  خطا
  .، حكايت از معناداري اثر متقابل دارند2و  1نتايج حاصل از جداول 

  
  هاي خالقيتلفهؤخالصه تحليل اثرهاي ساده آزمون براي كل م :3جدول 

  'SS df MS F  MS  F  منبع
  اثر گروه براي

  87  41/37  28/0  6/10  1  6/10  آزمونپيش-1

        94/6  19/259  9/259  آزمونپس-2
  اثر آزمون براي

  گروه كنترل-1
  آزمون

02/7  1  02/7  19/1      

        87/5  57  7/334  خطا
  گروه آزمايشي-2

      6/9  16/99  1  16/99  آزمون

        33/10  57  03/589  خطا
  

مخرجـو   87صورت،  1با درجه آزادي Fميزان . است F= 94/6به دست آمده برابر با   Fميزان
%5  =α  95/3در جدول برابر با  =F جا كه ميزانبنابراين از آن. استF  از ،به دست آمـدهF   جـدول

توان نتيجه گرفت كه اثر ساده معنادار بوده، عامل آزمايشي افـزايش معنـاداري در    تر است، ميبيش
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است كه به  87/0توان تشخيص گزارش شده ). P> 01/0(پديد آورده است  دهندگانپاسخخالقيت 
. رود ، براي توان تشخيص مناسب، توان تشخيص خوبي به شـمار مـي  8/0سبب باالتر بودن از معيار 

سطح بيشتر نيست، مفهوم كرويت براي آن  2جا كه سطوح مورد بررسي تحقيق، از آنبراين، ه عالو
-فلت در مورد اندازه -گيسر و هوين -وسها هاي گرينضرورتي به بررسي نتايج آزمون ،مطرح نشده

در پـژوهش  تـوان اظهـار داشـت،     با توجه به نتايج به دست آمده، مي .وجود ندارد ،گيري مكرر اخير
آمـوزش خالقيـت اثـر مثبـت و     تـوان بيـان داشـت،    گرفته، ميتحقيق مورد تأييد قرار  اضر سؤالح

  . دارد آموزاندانشمعناداري روي خالقيت 
پژوهش كيفي و طولي دوم، با هدف  دستيابي به الگويي بومي جهت ارايه به اولياي آموزشـي  

نفر از كودكان  40در اين پژوهش . تابستان پيوسته انجام پذيرفت 4در جهت آموزش خالقيت، طي 
از افراد شـركت كننـده در ايـن پـژوهش     . پيش دبستاني و دبستاني از هر دو جنس شركت داشتند

خالق، دست به تهيـه دو كـار خـالق     -شد، طي هر هفته، ذيل عنوان مسابقات علميخواست مي در
هاي آموزش  ررسي ادبيات روشپس از ب  گر جهت تهيه و ارزيابي مواد بومي مورد نظر، پژوهش. بزنند

هاي استفاده شده در سـطح ادبيـات پژوهشـي، پرداخـت و بـا       ترين روشخالقيت، به احصاي عمده
دبستاني و دبستاني، هاي مورد پذيرش براي پياده شدن در سطح كودكان پيش مشخص كردن روش

افراد شركت كننـده  ها را در سطح  ها در سطحي محدود، اين روش بعد از آزمون مقدماتي اين روش
در تالش براي دستيابي به يك الگوي بومي به منظور   گر پژوهش. در پژوهش، مورد استفاده قرار داد

هـاي   آموزش خالقيت به كودكان، طي فرايند اخذ اطالعات الزم از كودكان، كارآيي هر يك از روش
تا در رونـد مطالعـه طـولي     كوشيدآموزش خالقيت در ادبيات خالقيت را مورد بررسي قرار داده، مي

  .خويش، به هدف تدوين الگوي مورد نظر نزديك گردد
كه در روند اخذ بـازخورد  (ها و عناوين ارايه شده به جمعيت مورد بررسي هايي از فعاليتنمونه

  :، به شرح زير بود)شدندتر مي از آنان، كامل
اد رنگـي، آب رنـگ، گـواش،    با استفاده از مد(درخواست تهيه يك نقاشي خالق از كودكان -1

هـاي  هاي هرز خشك شده، پوسـت سـاقه درختـان، رنـگ    برگ و گلبرگ خشك شده گياهان، علف
هـاي   هـاي رنگـي، نـوار چسـب     ها بايد از محيط اطرافشان به دسـت بياورنـد، طلـق    طبيعي كه بچه

  .كه در ضمن حاوي حل يك مسأله باشد) هارنگارنگ، ريگ، تكه پارچه و مانند آن
ماننـد بطـري   (اضاي تهيه يك شيي خالق با استفاده از اشياي دور ريختني از كودكـان  تق -2

هاي چوب، فلـز، پالسـتيك،   هاي بدون استفاده، تكههاي شامپو، انواع قوطيپالستيكي نوشابه، ظرف
  ).بار مصرف و موارد مشابه هاي يكها و ليوانظرف

درخواسـت  : نظيـر (طرح شده از كودكـان  درخواست ارايه راه حل مناسب براي يك مسأله  -3
ها و محتـواي  هايي با برشحل برخي از مسايل عيني و ملموس اطراف و اكناف كودكان، تهيه كتاب



 ...آموزان پيش دبستان و دبستانيبررسي تأثير آموزش خالقيت بر دانش

  
 

خـالق بـراي مـوارد درخواسـتي، انتخـاب       گـذاري ابتكاري كه به فكر كسي نرسيده باشد، انجام نـام 
 -هـايي بـه زبـان مقـدس    وارونـه، تهيـه نامـه   يابي كلمات، تهيه تصاوير ها، معادلترين راهغيرمعمول

، ابداع يك خط جديد، تهيه يك بـازي فكـري جديـد، سـاخت يـك پـازل ابتكـاري، طـرح         -نقاشي
هاي معدني از عمق زمين به سـطح آن،  چگونگي انتقال آب از پايين كوه به باالي كوه، انتقال سنگ
  ).طراحي ماشيني كه روي زمين ناهموار راه برود و مانند آن

تشويق كـودك بـه تهيـه نقاشـي بـا      : مانند(تقاضاي انجام يك كار هنري بديع از كودكان  -4
ها به شكلي كه از زواياي مختلـف، دو يـا سـه شـيي     هايي غيرمرسوم، رنگ آميزي روي سنگشيوه

هـاي  هـا بـه شـكل اشـيا و حيـوان     هاي گياهان و درآوردن آنآميزي ريشهمختلف ديده شوند، رنگ
هاي بديع، تهيه ها، تشويق كودك به تهيه دست ساختهكار هنري با استفاده از هسته مختلف، انجام

هاي مختلف، تهيه يك كتاب ساده منثور يا منظوم با محتوا و طـرح نـو و ابتكـاري، تهيـه     كاردستي
-هاي طنزآميز، تهيه تابلوهاي هنري با استفاده از ريشه، ساقه، برگ و ميوه گياهان ها و طرحنقاشي

هـاي  البداهـه، تشـويق اجـراي پـانتوميم    هاي في، برش با كاغذ، تهيه نمايشنامه-ازه و خشك شدهت
خالق توسط كودكان، طراحي جلد روي كتاب، تهيه يك بلوك تمبر بـه مناسـبتي خـاص و مـوارد     

  ). مشابه
هاي مصور اما بدون نوشـته  درخواست خواندن كتاب(درخواست خواندن خالق از كودكان  -5
اي كه كودك خود را در بطن شرايط احسـاس كنـد، پـردازش    كودك، خواندن كتاب به گونه توسط

با ديدن عنوان يـا   -قبل از خواندن-متن خوانده شده به صورت يك تصوير، تهيه خالصه يك كتاب 
هـاي ناشـنيده و   اي، درخواست بيان قسمتروي جلد آن، بازآفريني مجدد يك متن ادبي يا اسطوره

 -هـاي علمـي  گونه متن خوانده شـده، طـرح داسـتان   متن، درخواست اجراي نمايشنامه نانوشته يك
گـو و مخاطـب،   گـو، مخاطـب و قصـه   نمايشنامه با محوريت قصـه  -تخيلي براي كودكان، انجام قصه

گـويي كـودك از زبـان اشـيا، گياهـان و      گويي خـالق از كودكـان، درخواسـت قصـه    درخواست قصه
  ).حيوانات
هاي عيني، غيرتكراري و جالـب؛  درخواست تهيه موضوع(ن خالق از كودكان تقاضاي نوشت -6

پذير و تهيه متنـي برمبنـاي آن، تكميـل    درخواست تكميل داستان نيمه تمام، ارايه عناوين انعطاف
  ). متن با جاهاي خالي، تهيه روزنامه ديواري

ل سـفالگري،    خمير نان، خمير بـازي، خميـر   : مانند(پذير كار با اشياي انعطاف -7 روزنامـه، گـ
  ).اسفنج، يونوليت، ماكاروني، سيم، كاموا، ريگ، ماسه، سنگ، خاك اره

نفره و فـردي، در   5-6هاي به صورت جمعي، گروه(درخواست ايده پردازي آزاد از كودكان  -8
  ).اشكال مكتوب و نقاشي

اي دو يـا چنـد   همانند تكميل محاوره(تشويق كودكان به وضوح بخشيدن به شرايط مبهم  -9
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هاي محتمـل در  هاي تخيلي، دريافت داللتنفره، تهيه داستان برمبناي چند تصوير، تكميل داستان
هاي ديگر، نظير تهيه نقاشي از آهنگي كه كـودك  يك عمل، درخواست تبديل يك حس به احساس

هـا و  حيوانكند، درخواست ترجمه عواطف و احساسات  شنود يا هيجاني كه در خود احساس ميمي
  ).گياهان فراروي كودك

هاي تخيلي توسـط  تشويق ابداع بازي: مانند(هاي خالق از كودكان درخواست انجام بازي -10
هـاي  هـاي عروسـكي، انجـام بـازي    كودك، انجام بازي مثل چي؟، گفتن امالي تصويري، انجام بازي

تخيلـي بـا    -هاي علمـي نجام بازيها و متضادها از كودك، اها، مشابهخودانگيخته، پرسيدن مترادف
  ).خالق از كودك -تخيلي -هاي فكريكودك، درخواست انجام بازي

نظير تهيه يك قلب يـا كليـه   (تحقيقاتي توسط كودكان  -درخواست انجام كارهاي علمي -11
مصنوعي، تهيه يك مركب خوشرنگ و شفاف از گياهان محيط اطراف، تهيه يك موشك كاغذي كه 

هاي زيست محيطي، بررسي علل ترافيك و مانند روي هوا بماند، بررسي علل آلودگي تر از همهبيش
آموزند، ايجاد فرصت تجربه فضـاهاي   گويي را ميها، تحقيق در مورد اين كه چگونه كودكان دروغآن

  ).  هامتفاوت به كودك و مانند آن
ماننـد تهيـه   (اطي جديـد  هاي ارتبـ آوريدرخواست انجام يك كار هنري با استفاده از فن -12

  ).هاتمبر با استفاده از تصاوير اينترنتي، تهيه يك كارت پستال، طراحي جلد كتاب و مانند آن
داد كه بسياري از آنان، به نحو خـالق و بـديعي    مجموعه تكاليف انجام شده كودكان، نشان مي

  .پردازند به تهيه كارهاي محوله مي
هـاي عملـي آن،   گفتـه و بررسـي نمونـه   د از موارد پيشبا محدود كردن بحث به يكي، دو مور

سال كه اند كه شايد افراد بزرگ ها خالق عمل كرده شود كه كودكان چنان در اين زمينه مالحظه مي
انـد، نتواننـد بـه ارايـه      در تطبيق خود با جامعه، خالقيت خويش را به ميزان بسياري از دسـت داده 

در تهيـه  ) پيش دبستان و كالس اول دبسـتان (وان مثال، كودكان به عن. كارهاي مشابه، اقدام ورزند
ماننـد تهيـه نقاشـي يـك بچـه      (هايي كه به نوعي متضمن حل يـك مسـأله بغـرنج هسـتند     نقاشي

 –اي كه در حال ديدن يك خواب شيرين  بداخالق، تنبل و در عين حال شكمو، كشيدن نقاشي بچه
، -يـا بـرعكس   -نمايش سرد شدن يـك روز تابسـتاني    ديگر، است، بازي ابرها با يك -يا وحشتناك 

، بـا توانمنـدي بسـياري عمـل     )هـا تهيه نقاشي يك كبوتر مهربان با فرزنـد بـداخالقش و ماننـد آن   
كـه از  ) هـاي دوم تـا پـنجم   كالس(تر آموزان بزرگ ي كار دانش به شكل مشابهي، مالحظه. كنند مي

ع و طرحي ابتكاري، تهيـه كننـد، بيـانگر خالقيـت     آنان خواسته شده بود، يك كتاب با مضامين بدي
به عنوان نمونه، يكي از كودكان طرح كتاب خود را به صورت چـرخ و فلـك تهيـه    . شگفت آنان بود
هاي آن قرار داده است، مضامين مورد نظرش را درج كـرده  هايي كه به عنوان صندليكرده، در برگ

اش را به جاي آن قرار داده  وار كتاب تهيه شدهكودك ديگري با برداشتن چسب جاي چسبي، ن. بود
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هاي حلقه مانند كودك ديگري با چسباندن يك نيمه از يك توپ كوچك زرد رنگ، و تهيه برگ. بود
و در (كتابي در رابطه با تخم مرغ ) كره مزبور، بريده شده بود ها براي جاشدن نيمكه وسط آن(كتاب 

انـد كـه    هـايي اقـدام كـرده   آموزان ديگري به تهيه كتاب انشد. ، تهيه كرده بود)واقع طرح تخم مرغ
الزم به يادآوري است، كودكان با انتقال تجربيات كسب شـده  . تركيبي از كتاب و اسباب بازي بودند
بـه عنـوان نمونـه،    . انـد  ها، بر تنوع و بديع بودن كارشان افـزوده خود از ساير آثار خالق به اين كتاب

هـا هـم   در نقاشي برخي از كتـاب . اي، پالستيكي يا بافتني بودند جلد پارچه ها دارايبرخي از كتاب
-هاي پارچه، نوار چسـب هاي رنگي طلق، تكهرنگ، گواش تكهعالوه بر استفاده از مداد رنگي، از آب

تطـابق  . ها، سود برده شده بـود هاي هرز خشك شده و مانند آنهاي رنگارنگ، گلبرگ، برگ و علف
به عنوان . گفته، مشهود بودهاي پيشكتاب، از ديگر نكاتي است كه در غالب كتابشكل و محتواي 

هـا، تهيـه كـرده    گردان، بهشـت و نظـاير آن  نمونه، كودكاني كه كتابشان را درباره آب، ستاره، آفتاب
  ربا به هم وصل شدهبودند، طرح كتابشان را به شكل يك قطره آب يا كلمه آب، دو ستاره كه با آهن

  .ها، تهيه كرده بودندگردان، جنگلي زيبا و مانند آندند، گل آفتاببو
  

  بحث و بررسي
  :در پژوهش حاضر دو سؤال به شرح زير مورد نظر بود

  آورد؟آموزان دبستاني را فراهم تواند موجب افزايش خالقيت دانش آيا آموزش خالقيت مي
  ان دبستاني چيست؟آموزالگوي بومي مطلوب براي آموزش خالقيت در سطح دانش

 4ي طولي آموزان، در يك مطالعهپس از تأييد تأثير آموزش خالقيت بر افزايش خالقيت دانش
در يك . ، كوشيده شد تا يك الگوي بومي مناسب در جهت آموزش خالقيت كودكان، فراهم آيدساله
  :توان نتيجه گرفتبندي اجمالي از دو مطالعه انجام شده، ميجمع

تواند تبعات خسـران بـاري داشـته،    توجه بودن به مسأله خالقيت در نظام آموزشي، مياوالً بي
به عنوان . زدايي آنان سوق دهدنظام آموزشي را به جاي پرورش خالقيت متربيان، به سمت خالقيت

  :نويسد مي ردهك ياد  ،از مدرسه به عنوان سدي در برابر شكوفايي خالقيت ،)1999( 1كركامثال، 
ي آموزشي موجود ممكن است به جاي آن ها دوره داللت بر آن دارند كهتحقيقات انجام شده «

خير افتادن خالقيت آنـان را  أاي براي ظهور و بروز خالقيت افراد فراهم كنند، موجبات به ت كه عرصه
  .»فراهم آورند

 ،ن مقدونيـه آمـوزا  ثر در افزايش خالقيت در دانشؤبررسي عوامل م نيز در) 1996( 2آنجلوسكا
تر به عامـل خالقيـت   آموزان و عنايت بيش هاي معمول آموزشي دانشضرورت تجديد نظر در برنامه

  .آموزشي را مورد تأكيد قرار دادهاي در برنامه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1-Kerka, S.       2- Angeloska, G. N. 
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-از اين رو با توجه به نتايج پژوهش حاضر كه آموزش خالقيت را امري امكان پذير معرفي مي

هاي آموزشي خالق بـراي كودكـان پـيش دبسـتاني و     برنامهتوان بر ضرورت پيش گرفتن سازد، مي
بودو، (موريس دبس  هايالزم به يادآوري است كه نتايج اخير با نتايج پژوهش. دبستاني تأكيد ورزيد

، هوسـن و پوسـتلث   )1372(عابـدي   ،)1999(استرنبرگ  ،)1368(، اسبورن )1962(، پارنز )1358
كه تحت آموزش خالقيت قـرار   ،افراديدرن داآحكايت از سو بوده، ،هم)1996(مللو و  )1995(ويت 
  .دهندنشان مي، برتري شانكميت و كيفيت كارشان نسبت به دوره پيش از آموزشدر ند، اگرفته

ثانياً نتايج مطالعه طولي انجام شده، حكايت از آن دارد كه كودكان در جريان آموزشي مستمر 
بـه عنـوان   . شوند كه به تهيه توليداتي ارزشـمند نايـل آينـد   ردار ميو بلند مدت، از اين امكان برخو
انـدركاران امـر خالقيـت، پـدر     كه به زعـم بسـياري از دسـت    (زاده مثال، يك بار، دكتر حسن قاسم

آموزان دبسـتاني كـه    ، با مالحظه قسمتي از آثار تهيه شده دانش)شوندخالقيت در ايران شمرده مي
هـاي   من با وجود بازديد از همـايش «  :ديدند، به نگارنده اظهار داشتش ميآموز  گر زير نظر پژوهش

هـا  آموزاني را كه شما با آنام، مشابه كار دانشمتعددي كه در زمينه خالقيت در سطح جهان داشته
ام و برخي از اين آثار، از اين قابليت برخوردارند كه  مسـتقيماً روي خـط توليـد    ايد، نديدهكار كرده

  .»اده شوندفرست
هاي آموزش خالقيت در سطح كودكـان   گفته، براي روشثالثاً، نتايج كيفي مطالعه طولي پيش

هاي آموزش خالقيـت، پيشـنهاد    پيش دبستاني و دبستاني، مقدمتاً ترتيب زير را در استفاده از روش
تري تدقيق بيش تر بعدي، ازهاي كنترل شده و گستردهتوانند در پژوهشها ميكند كه اين يافتهمي

  :برخوردار شوند
  
آموزان پيش دبستان و دبستاني در  هاي آموزش خالقيت در سطح دانش ثمربخشي روش: 4جدول 

  مطالعه طولي انجام شده

پيش   هاي آموزش خالقيت روش
كالس   كالس اول  دبستان

  دوم
كالس 
  سوم

كالس 
  چهارم

كالس 
  پنجم

  +  +  +  +  +  +  انجام كارهاي هنري
  +  +  +  +  +  +  خالقتهيه نقاشي 

  +  +  +  +  +  +  تهيه يك شئي خالق
  +  +  +  +  +    خواندن خالق
  +  +  +  +  +    نوشتن خالق

ارايه راه حل مناسب براي 
  +  +  +        مسايل مطرح شده

وضوح بخشيدن به شرايط 
  +  +  +        مبهم
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پيش   هاي آموزش خالقيت روش
كالس   كالس اول  دبستان

  دوم
كالس 
  سوم

كالس 
  چهارم

كالس 
  پنجم

  +  +          پردازي آزادايده
 -انجام كارهاي علمي

  +  +          تحقيقاتي

يادآوري است كـه اوالً بـه سـبب وجـود شـكاف ديجيتـالي بـين ايـران و ديگـر           البته الزم به
هـاي آموزشـي   كشورهاي پيشرفته جهان و ثانياً به دليل عدم بسترسازي فرهنگي الزم براي استفاده

هـاي ارتبـاطي   آوريهاي ارتباطي پيشرفته در نظام آموزش عمومي ايران، استفاده از فـن آورياز فن
گفتـه، سـود   هـاي پـيش   توان مانند ساير روشبه سادگي ميسر نيست، و از آن نميجديد در ايران، 

امـا بـه هـر صـورت،     ). آيدهاي آموزش خالقيت در ايران به شمار ميكه اين مسأله از ضعف(جست 
هاي پيشنهادي آموزش خالقيت را به صورت آزمايشـي،  توان برنامهبرمبناي پژوهش انجام شده، مي

تـري از  ها و مدارس اجـرا كـرد و در صـورت تأييـد، اقشـار گسـترده      كودكستان در سطح تعدادي از
كرد  كودكان پيش دبستاني و دبستاني را زير پوشش برده، به اين ترتيب فضاي الزم براي تغيير روي

  .كرد حل مسأله را پديد آورد سنتي و حافظه مدار به سمت روي
، با توجه به اهميت روزافزون خالقيـت در  توان اظهار داشتدر مورد پيشنهادهاي پژوهش، مي

جهان معاصر، توجه نهادهاي فرهنگي و آموزشي به مسأله خالقيـت و ضـرورت پـرداختن بـه آن، از     
گفتـه، از آن يـاد   چه در تجربه طولي چهار ساله پـيش مجموعه آن. حساسيت خاصي برخوردار است

يي برخوردارنـد و در واقـع بـا ارايـه هـر      شد، بيانگر آن است كه كودكان و نوجوانان از خالقيت بـاال 
آورند، زيرا كودكان هنوز چنـان وارد جامعـه    ها، آنان پاسخ خالقي براي آن فراهم ميموضوعي بدان

هـا و هنجارهـاي اجتمـاعي، خالقيـت و نـوآوري خـويش را كنـار         اند كه تحت تأثير امر و نهي نشده
تـوان بسـان جـادوگري ديـد كـه بـا ورود هـر         مـي به تعبير ديگر، كودكان را در اين سنين . بگذارند

يابد، هرچنـد ايـن    هاي آن، پاسخي برايش ميها و دشواريمحركي به وي، بدون توجه به پيچيدگي
بـا ورود هرچـه   . پذير نباشد، ولي شايد در آينده، محقق شودهاي عصر حاضر امكانآوريپاسخ با فن

كاسته شده و در صـورت عـدم انديشـيدن تمهيـدي     بيشتر كودك به جامعه، از ميزان خالقيت وي 
توجهي به مقوله خالقيت كودكان، به سادگي  مناسب، از بين خواهد رفت، زيرا جامعه از سويي با بي

سـازد كـه پـيش از     اي مواجه مـي  گذرد و از سوي ديگر كودك را با قواعد به ظاهر پيچيده از آن مي
، متناسب بـودن يـا نبـودن پاسـخش را بـا آن قواعـد،       ها رجوع كردهپاسخ به هر محركي، بايد بدان

با تداوم و تثبيت روند اخير، خالقيت كودك رخت بربسته، آموزش مجدد خالق وي بسـيار  . بسنجد
شـود، بـه جـاي آمـوزش      از اين رو برمبناي نتايج پژوهش، پيشنهاد مي. دشوار و كم ثمر خواهد بود
زش از سطح پيش دبستان يا دبستان شـروع شـود تـا    سالي، بايد اين آمواحتمالي خالقيت در بزرگ
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ها بيـاموزد كـه در برخـورد بـا هنجارهـاي      هاي خالق در كودكان را نهادينه سازد و بدانارايه پاسخ
هـاي  گونـه پاسـخ  مختلف اجتماعي، به خودشان نيز به عنوان يك منبـع اطالعـاتي بنگرنـد و بـدين    

  . خالقشان را حفظ كنند
، رئوس پيشنهادي در ارتباط با آموزش خالقيـت   گر لي چهار ساله پژوهشبا توجه به تجربه طو

  :براي كودكان پيش دبستاني و دبستاني، به شرح زير است

  دبستان پيشنهادي براي كودكانپيشدبستاني و اولليف اتكهايي از نمونه: الف
تكـاليف   جا كه كودكان پيش دبستان و دبستاني، گـرايش زيـادي بـه نقاشـي دارنـد، در     از آن

نقاشـي، يكـي    .توان حل يك مسأله در جريان نقاشي را از آنان درخواست كرد كودكان ياد شده، مي
تـورنس در  . العاده زيادي برخوردار استاز هنرهايي است كه خاصه در دوران ابتدايي، از اهميت فوق

هاي اول و ا كالسالعاده بيان تصويري در كودكان كودكستاني تجريان مطالعات خود، توانمندي فوق
بونو نيز براي آموزش حـل مسـأله در   به شكل مشابهي، دي. دهد دوم دبستان را مورد تأكيد قرار مي
ترين روش آموزش حل مسأله يـاد كـرده، از آن بـراي يـاد دادن     كودكان، از نقاشي به عنوان اساسي

  ). 1372تورنس، (جويد  حل مسأله به كودكان سود مي
هاي مورد نظر در اين زمينه، بـراي كودكـان پـيش دبسـتان و كـالس اول      هايي از سوژهنمونه

  :دبستان، به شرح زير است
نقاشـي يـك   .او چرا خوشحال شده است؟ نقاشي او را بكشـيد . به يك بچه خوشحال فكر كنيد

، يك سگ گله كـه صـاحبش را خيلـي دوسـت دارد    ، بچه گنجشك باران خورده در يك هواي سرد
  .را بكشيد... و ديدن خواب خوردن چند شيريني و بستني خوشمزه استاي كه در حال  بچه

اش را خيلي دوسـت دارد و نقاشـي   نقاشي مادري كه بچه. در دو صفحه، دو نقاشي تهيه كنيد
  .كودكي كه مادرش را خيلي دوست دارد

اي كه حـرف مـادرش را    كند و بچه اي كه حرف مادرش را گوش مي بچه، دو نقاشي تهيه كنيد
؛ كند اش را دعوا مي اش را دوست دارد و نقاشي مادري كه بچه نقاشي مادري كه بچه؛ كند ش نميگو

اي كه كبريـت بـازي را دوسـت     هميشه آب بازي كند و نقاشي  بچه ،اي كه دوست دارد نقاشي بچه
-اش را ندارد و نقاشي پدري كه بـا بچـه   نقاشي پدري كه خسته هست و حوصله بازي  با بچه ؛دارد

نقاشي ؛ نقاشي يك حيوان عصباني و نقاشي يك حيوان خوشحال ؛كند ها بازي ميتر وقت، بيشاش
، ك كبوتر مهربان و فرزنـد بـد اخالقـش   ي نقاشي؛ گوشگوش و نقاشي يك گربه بازييك بچه بازي

را ... و گوشنقاشي زندگي چند ماهي بازي ،در حال ديدن يك خواب شيرين است كه اي نقاشي بچه
   .بكشيد

فكـر  ؛ فكر كنيد در يك روز تابستاني هوا خيلي سرد شده است، نقاشي اين روز را تهيه كنيـد 
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  .كنيد در يك روز زمستاني هوا خيلي گرم شده است، نقاشي اين روز را تهيه كنيد
  .هاي پارچه يك نقاشي جالب تهيه كنيدبا تكه

  .كنيدي جالب با عنوان يك باغ زيبا تهيه تابلو، يك هاي هرزعلفبا 
  .با ريگ و چسب مايع، يك تابلوي زيبا تهيه كنيد

  دبستانتا پنجم وم آموزان د پيشنهادي دانشليف اتكهايي از نمونه: ب
هـاي گسـترده آنـان، در    پـردازي با توجه به تفكر عيني كودكان، عالقه آنان به نقاشي و خيـال 

توان خواست تا دست به تهيه يـك   ميهاي دوم تا پنجم دبستان، از آنان آموزان كالس تكاليف دانش
كار هنري، خواندن خالق، نگارش خالق،  ارايه راه حل مناسب بـراي مسـايل مطـرح شـده، وضـوح      

  . تحقيقاتي، بزنند -پردازي آزاد و انجام كارهاي علميبخشيدن به شرايط مبهم، ايده
نـري و حـل خـالق    ، بحث اخير را در اين قسمت در انجام كارهاي ه)جهت اختصار مقاله(اگر 

آمـوزان دبسـتاني در ايـن    هايي از تكاليف مورد نظر در ارتباط بـا دانـش  مسايل خالصه كنيم، نمونه
  :زمينه، به قرار زير خواهد بود

  .، يك كارت پستال ابتكاري و زيبا تهيه كنيد)هاي هرزعلف( هاي خشكبا استفاده از گلبرگ
ي خشك شده، تابلوي مادري را تهيه كنيد كـه  هاو گلبرگ ي هرزهابا استفاده از چسب، علف

  .اش را خيلي دوست دارد بچه
  .، تابلويي از فصل زمستان تهيه كنيدهاي رنگي، گواش وپنبهطلقبا استفاده از چسب، 
هاي اضافي، تهيه شده  هاي اين كتاب بايد با استفاده از تكه پارچهنقاشي. يك كتاب تهيه كنيد

  .باشد
  .اش را دوست دارد و بچه ديگرش را دوست ندارد، تهيه كنيد كه يك بچهكتابي درباره مادري 

-تنها بايد از گلبرگ ،هاي كتابتوجه داشته باشيد كه براي نقاشي. يك كتاب ساده تهيه كنيد

  .هاي خشك استفاده كنيدها و علف
-بچـه ست كه چرا بعضي از پدرها با ا موضوع كتاب ساده شما اين. يك كتاب ساده تهيه كنيد

  .كنند شان بازي نمي
هنـر مـورد   «، »)هاآدم آهني(ها  ربات«، »ورزش مورد عالقه خودتان«يك كتاب ساده در مورد 

  . تهيه كنيد... و» سفر به كره ماه«، »عالقه خودتان
يـك روز  «، »يـك روز شـاد زنـدگي مـن    «يك كتاب ساده با نقاشي و برش ابتكاري با موضوع 

  .كنيدتهيه  ...و» غمگين زندگي من
  .تهيه كنيد ...و» دلخواه خودمشعر «، »آسمان پر ستاره«يك كتاب شعر ساده با عنوان 

هـاي  روزي كه كنجكاوي«، »ها سردرآورندخواهند از آن ها مي چه بچهآن«يك كتاب با عنوان 
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اي كـه صـاحبش را    سـگ گلـه  «، »روزي كه بيشتر از همه چيز ياد گـرفتم «، »من كار به دستم داد
كه شما تا  چيزي) زيباترين(ترين عجيب«، »مشاهدات روزانه يك بچه گربه«، »ست داشتخيلي دو

  .تهيه كنيد ...و» ايدبه حال ديده
ارايه راه حل مناسب بـراي  «، »تهيه يك شيي خالق با استفاده از اشياي دور ريختني«تكاليف 

كـار بـا   «، »شتن خـالق نو«، »خواندن خالق«، »انجام يك كار هنري بديع«، »يك مسأله طرح شده
هـاي  انجـام بـازي  «، »وضوح بخشيدن بـه شـرايط مـبهم   «، »پردازي آزادايده«، »پذيراشياي انعطاف

تواننـد بـه   ، از ديگر تكاليف پيشنهادي هستند كـه مـي  »تحقيقاتي -انجام كارهاي علمي«و » خالق
  . آموزان دبستاني، مورد توجه و استفاده قرار گيرندهاي خالق دانششكل فوق در آموزش
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