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که کودکانتان به باالترین بخش خالقیت خود برسند؟آیا عالقه مندید 

عالمت ولی با چند نشانه وتاریک  است رسیدن به خالقیت بسیار پیچیده و راه های 
.بیابیممی توانیم آن را 

تا به ی جایی است که هیچ کس دیگرخالقیت : آلدا بازیگر و کارگردان آمریکاییآلن 
، هودشفوق العاده ایی به وسیله برای کشف خود و یافتن هرچیز . پای نگذاشتهحال 
ت خالقی. کردوحشی و ناشناخته مهاجرت بیابان های از شهر اسایش خود به باید 

به قابلیتی است که در همگان ما وجود دارد اما نیازمند تقویت و پرورش است تا
.سرحد شکوفایی برسد

زها به ، دیدن چیبین چیزهایی که قبال ارتباط نداشتندارتباط : یعنی چهخالقیت 
.جدید و متفاوتشیوه 

خالق چه کسی است؟فرد 

ه های تجربدر کنار کودکان . استکه از ذهن جستوجوگر و آفریننده برخوردار کسی 
بت به عنوان ایده و فکر مثآنچه رشد کنند و همه بزرگترها می توانند بزرگ و مهم 
.بکننداست عملی 

، دمناسب برستوانمندی های ساده و در سن مناسب به آموزش های کودک با اگر 
.خواهد بود در اینده فرد موفقی بشودقادر 

است_منطقی_عاقالنه_تفکر_قوی_ابزار_کردن_سوال_کنجکاوی#

!کوچک استدانشمندی هر کودک 

مژده نادری: نویسنده
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تفعالیت طراحی برای پرورش خالقی

:بزرگطراحی آزاد روی کاغذ 
سفید یا کاغذی با رنگ ( سانتی متر25بزرگتر  از )یک کاغذ بزرگگوشه های 

(.زیر آن چند ورقه روزنامه قرار دهید)روشن را با چسب به سطحی بچسبانید
:یا شن مرطوبطراحی درخاک 

زمین میتواند در؟ کودک اما آیا هنر به شمار می آیداین کارسرگرم کننده است 
یار دراختحیاط در گوشه دارید مقداری شن اگر حیاط . طراحی کندیا ساحل بازی 

ی گرانترین فعالیت هنر. گذرانی نیستفرزند خود قراردهید، این کار وقت 
ز هزینه ای نیحال کند و درعین رقابت یا خاک شن نمی تواند با توده درجهان 

.است که معنای خاص داردهدیه ای توده شن کار صرف نمی کند این این برای 

سال به باال2کودک 

: آلبوم
اویر آن نقاشی کند و تصبرگه ی دفتر تهیه کنید که کودک بتواند درهر یک 

بعضی از . دلخواه خود را در آن بچسباند و حتی جلوی آن را هم تزیین کند
ات، مثل؛ حیوان. باشدموضوع خاصی را داشته آن ها کودکان دوست دارند آلبوم 

....وسایل نقلیه، چیزهای ترسناک و

سال به باال3کودک 
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:کتاب های کوچک
و کنیدرابامنگنه به هم وصل وآن ها صورت نوارهای باریک بریده مقداری کاغذ رابه 

اده نوشتن محتوای کتاب ازماژیک استفو برای . تکه مقوایی قراردهیدبرای جلد هم 
یم یا حرف هایش را بنویسهست آیا مایل که از کودک این سوال پس از پرسیدن . کنید
تما ح. می نویسیمکتاب را درآن کودک و آثار و داستان های به نوشتن می پردازیم نه، 

سال های ی کتاب کوچک گنجینه بزرگی برااین . روز را ثبت کنیدنوشتن تاریخ آن هنگام 
.  بعد است

:مدادشمعیمالش 
که ای سابتدا کودک کاغذ را روی سطح برگ یا . نازکی را انتخاب کنیدروزنامه ی کاغذ یا 

؛ بدین ترتیب طرح برگ و می کشدرا روی سطح آن مدادشمعی ، سپس می دهدقرار 
.می شودسکه روی برگه ثبت 

:مدادشمعیمقاومت در برابر 
ا انجام پوستر این کار رازمقوای سبک کودک با استفاده . نمی شوندروغن و آب ترکیب 

ه تیربا رنگ براق کارمناسب است اما مدادشمعی مدادشمعی برای این هر نوع . دهد
ی از رنگ را روالیه نازکی سپس . دارد می کشدکودک هرطرحی راکه دوست . بهتراست

رای تمپکارمی توانند از رنگ این برای . قرارمی دهدسطحی که مدادشمعی برآن کشیده 
رقیق ، باید آن رابا آباستفاده کندمی خواهد از تمپرای اگرکودک )رقیق استفاده کنند

آن . نیدمی کند به او کمک کاستفاده اگر از آب رنگ .( شودکند تا بیشتر شبیه آب رنگ 
ی رنگ ها. سرعت روی تصویر بکشدتا بتواند به ظرف کوچک ترکیب کند را در یک 

.می گیردمدادشمعی درمقابل رنگ تیره جان 
:در مدادشمعیحک کردن 

عرض به طول وپوستر سبک مقوای ، تکه این پروژه شبیه به مقاومت مدادشمعی است
سطح ام کودک باید تم. مقوا بگذاریدبرگ روزنامه زیر یک . سانتی متر ببرید15کمتراز 

.  بگذاریدبکشداما لبه ها را بدون رنگ ( های مورد عالقه کودکرنگ )مقوا مدادشمعی
بارچندقطره مایع این . کنیدکنید و رنگتان را آماده مدادشمعی را پاک ذره های 

.  اندرا بپوشرنگ روی مدادشمعی کنید، این کار باعث می شود به آن اضافه پاک کننده 
تا ید کودک بدهکاغذ را بازکنید به یک گیره . شودخشک کودک منتظرمی ماند تا رنگ 

.استحکاکی این کار نوعی . بکشددوست دارد هرکاری 
:  با پاستل روغنیطراحی 

یبا شبیه این پاستل ها تقر. استفاده کنندمی توانند از این به راحتی ساله 5یا 4بچه های 
تل پاسکوچکترین بسته ی . و روغن هستند و در رنگ های شاد موجود می باشندرنگ 

نگ یا هر رمقوای سیاه را روی روغنی می تواند پاستل های کودک را بخرید روغنی ممکن 
.  کاربردبه تیره ای 

سال به باال4کودک 
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:تشویق به ادامه خالقیت
، طراحی طراحیمنظوراز . جای داردساله 10تا 6کودک طراحی هنوز در قلب 

.  استگیرد تهیه لوازم باید انجام کاری که و تنها . استآزاد 
:راتشویق کنید هرچه بیشترطراحی کندکودک 

ه میکند ککودک حس هردو طرف کاغذ طراحی کند چون اصرارنکنید که روی 
.ودطرف اولش باید کنار گذاشته شکند نقاشی طرف دوم نقاشی اگر روی 

سال به باال6کودک 

:کتاب برگردان
کتابچه از پشتکودک .بخریدرا بدون خط یادداشت بسته های کوچکترین و ارزانترین 

ا به رنشانه .کندبرای شروع با یک رنگ کار باید .آیدو به جلو می می کند شروع 
را چه کتابوقتی پایان  کار از پس .می دهدبعد حرکت صفحه ی آرامی از یک صفحه به 

ندارد کودک برای کتاب می آید لزومی ، شکل کارتونی به حرکت در می زندورق 
اند از استفاده کند، او می تومیکی موس یا پلنگ صورتی برگردان خود از تصاویر 

.ساده مثل یک نقطه هم شروع کند و آن را به حرکت در آوردنشانه های 
:نئونچراغ عالمت 
را "لطفا در بزنید"و"خوش آمدید"، "اتاق من"مثل می تواند عالمت هایی کودک 

.کندنوشته و آن را تزیین کرده و روی در اتاقش نصب 

سال به باال8کودک 

(:مردم پسند)پوسترعامیانه
ژه ی پرونسبت به آثار دیگر است و واقعا یک پروژه ی پیشرفته تری این کار 
استنقاشی 

:دیوارنوشته
را سه الیه اییک تخته . است« دیوارنوشته»پروژه فقط نام این ! آرام باشید

هید و رنگ سفید زده و صبر کنید تا خشک شود و تخته را در گوشه اتاق قرار د
.  با ماژیک یا چسب رنگی اجازه دهید کودکانتان روی آنها حروف بنویسند

سال به باال10و 9کودک 

4
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سازمان خالق
ویژگی ها

نوانعبهخالقیتکهگونه ایبهرفتهفراترحدتصورازتحوالتوتغییراتسرعت
کشورهای.شده استپذیرفتهجوانسازمان هایبقایمهمعواملازاساسیاصل

فرادخالقادرانتخابراستا،دراینوبسیاردارندتاکیدخالقیتبرآموزشپیشرفته
بهقیتخالتوانندازتابکنندکمکسازمانبهاینکهبرایمدیران.دارندخاصتوجه

.ندباشداشتهآگاهیفراینداینتاثیروتقویتازوکردهاستفادهنحوبهترین

ومسئلهحلتازه،عقیدهیانظردادن:داردمرحلهسهدرسازمانفرایندخالقیت
نظرجدیدبهپوشانیدنعملجامه

ایدیروپیرمی شودمی کند،رشدآید،میدنیابهکهاستزنده ایموجودسازمان
.می میردزود

مراحلگذرانیدنشاهدمعموالودارندحضورسازمانتولدزماندرافرادخالق
.می باشندسازمانحیاتازاصلی

مژده نادری: گرد آورنده
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 نوع سازمان داریمچهار
اشته که به توسعه و تغییرات محیط توجه بسیار دسازمان هایی . 1

.دارندقرار حدباال و از جهت خالقیت هم در 

ت که از جهت توجه به امر توسعه و تغییر و خالقیسازمان هایی . 2
 مانند میباقی محافظه کار سنتی و سازمان ها ، این می باشندضعیف 
.نمی شوندو خالق 

ت به اما چون خالق نیستند دسدارند به توسعه و تغییر توجه . 3
.زده اندتقلید از محیط 

سعه و بسیار خالقی هستند که تاکید چندانی بر توسازمان های . 4
القیت از خعملی  نمی بینند تغییر ندارند و چون نیازی به خالقیت 

.نمی شودآنان کاربردی ایده های و نمی ورزند غفلت 

 تقویت خالقیت
در سازمان وضعی را به وجود آورید که . 1

.تغییر را بپذیرندپدیده ی افراد 
.نظرات و عقاید جدید را تقویت کنید. 2
ه روابط متقابل داشتگاها اجازه دهید اعضا . 3

.باشند
.شکیبا باشیدشکست ها در برابر . 4
را به صورت مشخص تعیین کنیدهدف ها . 5
برای افراد خالق و سخت کوش ارزش قائل. 6

.شوید

 تشویق خالقیت
.اطالعاتجریان آزاد و روان . 1
فراوان و تنگاتنگ تماس های . 2

.باشدممکن 
.روش انجام کارها تیمی است. 3
به خالقیت مدیران ارشد . 4

.دارنددلبستگی 
ه بعالقه مند وجود مدیران توانا و . 5

.فرصت های مناسباز بهره گیری 

7
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ق در 
ن خال

اندیشمندا
18

ی کنند؟
ی چه م

سالگ

حلتوانکهکسی-خالقاندیشمند«فکریپرورش»روش
یکاست؟چگونه-داردراکشورشمشکالتازیکیکمدست

زاراخودهایکاوشومطالعاتمسیرتواندمیچگونهپژوهشگر
10زمانیکدرتقریباتدریج،بهکندتاطیتحصیلشروعزمان
نایدر.باشدداشتهرامسالهیکبهعمیقپرداختتوانساله

.مکنمیارائهپرسشاینبهرااولیهوکوتاههاییایدهنوشته

قوه)فکریخوشمولفهمسیر،اینطیدرمولفهمهم ترین
هنو)دکترادرکدارنده.استپژوهدانش(خالقیتقوهونقادی

یکدروشمنجوییپاسخوطرحتواناییکهاستکسی(مدرکتنها
کیدرسطحاینبهرسیدن.باشدداشتهرا(موضوعنه)مساله

روش.شودمیشروعآنازپیشوابتداییدورهازاولیه،نگاه
قحفرهیخته،فردیروزیاستقرارکهکودکینقاشیبامواجهه

نهاتکهکودکیبابشوداجتماعیمصلح(شاید)وکاوشگرطلب،
ما.استمتفاوتشود،میپنداشته«تکرارهادیواردرآجری»

وکودکیدورانهایحساسیتواهمیتهمهازسهولتبرای
یکارشناسدورهراخودبررسینقطهاولینوگذریممینوجوانی

.دهیممیقرار

Introduction)درآمدگونههایکتابمطالعههدف،اینبرای
Book)تحقیقیتفکر»هایمهارتکسبومحتــــــوا،جهتاز»

کارشناسیدورهاهدافمهم تریناز(پژوهشفکریهایمهارت)
آثارخواندنبااستالزمکارشناسیدانشجوییک.است

دلیلمبنا،اینبر.برسددرجه360دیدیبهبسیار،درآمدگونه
جانبههمهدیدیکهاستاینکارشناسیدورهدرسیواحد120

رمسیدروباشدخوبیگرترکیبتابدهد،جوانپژوهشگربه
موضوعاتوهاروشرویکردها،نشینیهمازآتیهایپژوهش
.کندآفرینیایدهمتنوعی

اهکتابایندارند؟خصوصیاتیچهدرآمدگونههایکتاباما
هاکتابانواعازایشدهاستانداردسازیومشهورخاص،نوع

امعجپیچیده،نهامادقیقسطحی،نهاماسادههاییکتابهستند؛
یکدهکننارائهوگشاچشمنیاز،پیشبدونتخصصی،نهامانگر

دکتر حامد صفایی پور: نویسنده

8



هاتابکایناصلیکارکرد.موضوعدرشخصیگیریجهتبدونوتصویرمتقارن
شجودانبراینکتهاینبهتوجه.استموضوعازساختاریوبزرگتصویرارائه

ینابهاستالزماســــتاد.داردهمراهبهپیامدهاییکارشناسیدورهاستادو
راتخصصیدرسیکانتظاراتدرآمدگونهدرسیکازکهکندتوجهنکتــــــه
کلی،ریتصویارائهوبیافریندذائقهکند؛فکربخشیالهامبهباشد؛نداشته
بایدبانیزدانشجو.بداندخودهدفترینمهمراموضوعازمنصفانهومتقارن

درکراحوزههراصلیهایپرسشکندتالشوکندنگاههادرسبهدیداین
وشدبانسبت یابوپرسشگر.نکندپراطالعاتباراخودحافظهصرفاوکند

ارائه(مننظربه)مبنااینبر.نشودگماطالعاتاینانبوهدرتاکندمواظبت
غلطتحصیلاولیهسالسهطیدرجوان،طالببهعربیزبانتخصصیهایدرس
رااآنهزبانعربکهکند«حفظ»چیزهایینحووصرفعلمازطلبهاینکهاست؛

ایســـــنـــــجیدهدرسیبرنامـــــهفلسفهازاستنشــــنـیدههمباریک
.گیردنمینشـــــات

درموجوداطالعات.استپژوهشوکاوشهایتواناییکسبمولفه،دومین
فافکآنهادانستنبرایماازیکهیچطبیعیعمرکهزیادندقدریبهزمینههر

راواآموزشمسیرفرد،اطالعاتمیزانمبنایبرتوانیمنمیابداما.دهدنمی
عارش.استتحقیقمهارتوتحقیقاتیروحیهپرورشاستمهمآنچهبسنجیم؛

واناییت«.بدانیمبتوانیمکهاستاینمهمندانیم،نیستمهم»:استاینمن
.استتحقیقمهارتهماندانستن،

ازســــتفادهاتواناییجست وجو،تواناییمنابع،یافتنتواناییتحقیقیتفکردر
تراکاشبهوتوسعهتوانایینویسی،(بند)پاراگرافتواناییها،نامـــــهدانش
ییتوانامهم ترینازبرخیمناظرهومباحثهوگو،گفتتواناییها،ایدهگذاری

.استپژوهندهومتفکریکدرازمدتتربیتبرایالزمهای

درعمومیواحد20ودرسیواحد120برایتوجیهیمبنااینبرتنهانگارنده
زمالکهتوضیحاینبایابد؛میهادانشگاهکارشناسیدورهاولیهسالچهار

و«هاروش»بهمعطوفواحدهااینازتوجهیقابلدرصدکمدستاست
وزهامرکنمنمیگمان.باشددرسیهایکتاب«متندرتصرف»مهارتپرورش

ایده.کندارضاراهدفاینکارشناسیدورهدرسیواحدهایازدرصد10حتی
درسیهبرنامروشدرتغییراتیچنینیاکهاستاینامردرایننگارندهکانونی

سبکبرایرانگرآیندهمسیراینبایدخوددانشجوویادهدمیرخهادانشگاه
.کندکسبتحقیقیتفکرهایمهارت
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درکودکانخالقیت از قوانین تقویت بعضی 
مبکشراستخطیکحتینمی توانم)بگوییدهمیشهکهآنجایالگوباشید،به

.(کنمراخلقچیزهاییکههستمآنعاشقبگویید

بایخچالرویآن هاقراردادنجایبهوشویمقایلارزشآثارکودکانبرای
.کنیمنصبخانهخالیجایوکردهقابراآهن ربا،آن ها

کپیکهیاددهیمکودکبهواستمهمشمابرایآثارآن هادهیدنشانکودکبه
.نیستکارخالقانه ایکاربزرگساالن،کردندنبالوکردنرنگ،کردن

دارمدوسش»کلمهگفتنتنها.بگوییمواضحراآثارکودکداشتندوستدلیل»
.نیستکافی

ههرچازاینکهنگرانیبدونوبرویدموزهیانگارخانهتماشایبهکودکانهمراه
.کندصحبتآن هادرمورددهیدنه،اجازهیااستصحیحمیگویدکودک

ناراحتکودکبرایزیراقراردهید؛درآنراکودکانآثاروکنیدتهیهکیفیک
.شودانداختهدورآثارشروزنظافتدرکهاستکننده

فاطمه پناهی: گرد آورنده
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هنگفرتمدنپیشرفتبهکهراکسانی:تویین بینظراز
یاربسکهمی نامندخالقاقلیت،می کنندکمکجامعه شان

انتعدادشنسبتبهاقلیت هااینتاثیراما.محدودندهم
ده یکننتعیینآن هاخالقیتوابداعقدرتبلکهنیست،
.استجامعهدرنفوذشانمیزان

اقلیت خالق

پیشرفتدر،دادهپرورشواصالحراغیرخالقاکثریتموظفنداقلیت
.بکوشندجامعه شانفرهنگوتاریخ

ویسبهجامعهدرآیدشدهکنترلاقلیتصورت،بهخالقاقلیتکهزمانی
.می رودفناونابودی

وزوالجهتدرآندادنسوقوجامعهتمدنوفرهنگپیشرفتمسئولیت
.استخالقاقلیتعهده یبرویرانی

راخودوباشندمسئولیت هایشانعهده داررهبرانجامعههردرچنانچه
هکشیدزوالوواپس گراییبههیچ گاهآنانجامعهکنندوظایفشانوقف

.شدنخواهد

؟شدخالقاقلیتعضومی توانچگونه

اریدداحتیاجخالقیتبرای.نباشیدشکست گراوتماشاچی،فرصت طلب
وانفعالییابی حال،خنثیحالتبهراخودذهنارادی،طوربهزمان هایی
یافعالحالتدرذهنکهاوقاتسایربرعکسدهیم،قرارکنش پذیر

.استاثرگذار

مژده نادری: گرد آورنده

11 260-259، ص1387زمستان –قربان بهی –خالقیت ونوآوری آیین : منبع



اییدهسنجوصحیحهایدیدگاهکهکنیممیفکر.باهوشیمبسیارکنیممیفکرماهمه
یکبازمانیاگرکهداردخصوصیتیماذهننکنیم؛همرافکرایناگراصال.داریم

.کندمیتفسیراشگذشتههایتجربهاساسبرراآنشودروبروجدیدموقعیت
مهمانیدرقبالکههستمهمانیآندرشخصی،شویدمیمهمانییکواردمثالبطور

هبارایندراولیایده؛استنگذشتهخوششمابهمهمانیآنوایددیدهرااودیگری
نای!گذشتنخواهدخوششمابههممهمانیایندرکهکنیدمیفکرمطمئنا؟چیست

اینوگذردنمیخوششمابهیاگذردمیخوششمابهیاکند؛میدوقطبیرامسئلهایده
.داردشخصآنوجودعدمیاوجودبهبستگی

السدهبطورمثالکهباشیدکارمندیکحتییاومعلمیک،مدیریکشمااستممکن
صورتقبلیهایمسئلهمانندراهامسئلهکهداردتمایلشماذهن؛داریدکاریسابقه

یتتربدیگریجورکودکیازذهناینداشتامکانالبته)بیابدحلراهآنبرایوکند
-self)بخشسازمانخودخاصیتماذهنچراکه(ندهدرخبرایشاتفاقاینکهشود

organization)دارد.
نگاهکیدرفردیدیدنباشما!نیستپذیرامکاناصال"نکنقضاوت"شعارگونهیجمله

قضاوتخودگذشتهتجربیاتبراساساودرمورد،(اشظاهریهایویژگیدیدنبا)

فشار ایدۀ اول

دکتر حامد صفایی پور: نویسنده
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آنهایهمه."بگیریدامتحان":گویدمیمعلمانبهوقتیپرورشوآموزش.کنیدمی
یکبهمورددراینآنهااولیایدهوتصورچونگیرندمیامتحانشکلیکبه

میتوانیدمدل260شما":کهدهندمییادمعلمبهخالقارزیابیدراما.استشکل
."بگیریدامتحان

بهتبدیلکهچراکندمحدودراماخالقیتتواندمیهممدل260اینخودالبته
ودویستیایدهخلقیاجازهمابهوشودمیشصتمودویستتااولیایده

.دهدنمیرایکموشصت

؟کجاستمشکلشمابنظر
هنذیعنیاست؛ذهنمانما،اساسیمشکلکنیم،میصحبتخالقیتازوقتیما

بهخواهیممیماهرگاه.بیرونجهاندردیگرانذهنودرونجهاندرخودمان
الصخاولیایدهفشارازکهاستاینمانمسئلهمهمترینفکرکنیمایمسئله
کنممحتیبلکه.استاشتباهاولیایدهکهنیستمعنیاینبهایناماشویم
خالقیزممکانیکنیم،اکتفااولیایدهبهاگرولیباشدسنجیدهوبجابسیاراست

.نیست

کنیم؟چهبایدباشیمخالقاینکهبرای
.کنندبشراماذهنییافتهشکلومتقارنالگوهایخواهندمیخالقیتهایتکنیک

عملروزانههایعادتبرخالفوقتی
یناگوییممیذهنمانبهوکنیممیمداخلهمصنوعیصورتبهگویی،کنیممی

ایدهامکانوشودبیشترماذهنمتقارنالگوهایتاکندنگاهمسئلهبههمشکل
خالقیتتربیککلبطورماتربیتکودکیازاگراما.بگیردصورتبیشتریپردازی

دراولهایایدهتولیدبرایماچاالکیوهامهارتها،پتانسیلاستعدادها،باشد؛
زندگیدورانحاصلماذهنچراکه،رودمیباالبیشتریمقداربهوکمترزمان

دهنسنجییاسنجیدهوغیرخالقیاخالقتوانستهمیزندگیدوراناینوماست
.باشد

مسئلهاصلبهنسبتمدامبازنگریبیشتروعمق،مدتدرازتعهدنیازمندخالقیت
.است
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قصه و خالقیت

رزندان شفاهی و گفتگویی برای پرورش تفکر و خالقیت فموثرترین روش های از 
.است

از مزایای استفاده از قصه برای پرورش خالقیت؛

پرورش قدرت تفکر و خالقیت افراد، از سنین مهدکودک تا باالتر
ایجاد عالقمندی به مطالعه و آموزش روش مطالعه علمی و فعال
 و فرآیندتمرین تخیل و تجسم، تمرکز فکر، تعقیب یک موضوع
 و ادبیاتدرک مطلب شنیداری، گفتاری، مهارت های پرورش
آموزش غیرمستقیم رفتارهای مناسب فردی و اجتماعی و پایداری

:داستانبرای پرورش خالقیت توسط قصه و تکنیک هایی 

ا در ذهن کودک داستان صوتی یا کالمی را شنیده و تصویر تخیلی ر: تصویرسازی
.می سازدخود 

حل یابیکودک را محل مشکالت قهرمان داستان را پیدا کند، راه : حل یابیراه 
.فردی و گروهی

نی را کودک تصاویر داستان و یا قسمتی از آن را گرفته و داستا: داستان سازی
.می سازد

سعیده هژبری: گرد آورنده
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(انبیتفکر ج)معمای خالقیت
:شده استتهیهدوبونوتوسطزیرحکایت
بررابدهی اشمی کندتوافقاستبدهکارخوارنزولیکبهپولمقداریکهتاجری
اگر.ازدبپردپولکیفیکمیاناز(سفیدیکیوسیاهیکی)سنگدوانتخاباساس

رداردبراسیاهسنگاگراست؛منتفیبدهیکندانتخابراسفیدسنگدخترش
گسندوگذاشتنبامی خواهدنزول خواراما.می شودصاحبراتاجردخترخوارنزول
وودمی شمتوجهرااینتاجردختر.دهدتغییرخودشنفعبهرانتیجهکیفدرسیاه

میاندروزمینبرویراآنبالفاصلهمی آوردبیرونکیفازراسنگکههنگامی
سنگیمتضادبایدبرداشتهکهراسنگیمی کنداعالمبعد.می اندازدسنگهادیگر
چهره اشازبی صداقتییپردهنمی خواهدکهخوارنزول.استکیفدرونکهباشد
ازتفادهاسبااینجادردختر.کندموافقتبدهیبودنمنتفیبااستمجبوررودکنار

.کرده استحلراالینحلیمسئلهیکجانبیتفکر

فاطمه کریمی: گرد آورنده
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خودکارآمدی پیش بایسته های 
خالق و رفتار نوآورانه

سیدمحمد سیدکالن: نویسنده

وجوابتکار،خالقیت،چونپیشایندیمتغیرهایبافردینوآورانهرفتارامروزه
خالقیت.شده استتاییدپژوهشگرانتوسطتئوریکمدلیکبصورتسازمانی

 توانمیآن،برمؤثرعواملشناختباکهگرددمیمحسوبهمگانیوبالقوهاستعدادی
واستمهارتیکخالقیتکهگفتمی توانمهم ترهمهاز.کردشکوفاوپرورشراآن
.آیدنمیدستبهناگهانیوگیردمیشکلفرایندیطی

فکر،کیارائهخالقیتمثال،عنوانبه.شده استارائهگوناگونیتعاریفخالقیتاز
مفهومیافکریکایجادبرایذهنیهایتواناییبکارگیرییاوبدیعونومحصولیورفتار
.نمودتعبیرهاناشناختهکشفبهتوانمیآنازهمچنینواستجدید
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ننویایشیوهبهقبلیشدهطیراهپیمودنیاتازهراهیکردنطیخالقیتکل،در
جویاندانشخالّقخودکارآمدیمفهومهستیمآندنبالبهنوشتارایندرآنچه،اما.است

شغلبهآیندهدراستقرارکهروانشناسیوتربیتیعلومدانشجویانویژهبهاست،
.شوندنایلمعلمیشریف

لمانمعباورهایبهاشارهمعلمخودکارآمدیکهگفتبایدمفهومبهرسیدنازقبال
وندمی کدرسکالسدرآموزشیمطلوبنتایجآوردنارمغانبهدرآنهاتواناییبهراجع

تاسممکنیاوباشدفردیفعالیتازخاصمحدودهبهاشارهاستممکنخودکارآمدی
ن،ایوجودبا.باشدمسئلهحلبامواجههدرفردیقابلیت هایدرخصوصکلینظریک

.استخویشعملکرددربارهفردشدهساختهقضاوتظرفیت(CSE)خالّقخودکارآمدی
شدههادهنودیعهبهانساندربالقوهبصورتکهاستموهبتیخالّقتفکرتواناییچراکه،
.استآنپرورشمستلزمآنشکوفاییوظهورامااست،

علمانمفعالیتوکالسیجوبوسیلهخالّقخودکارآمدیکهاستدادهنشانبیجاتو
.داردجودومدرسهوکالسجووخالّقخودکارآمدیبینمثبتارتباطوشودمیپشتیبانی

الّقخخودکارآمدیومعلمانتحولیرهبریبینکهدادنشاننیزکاروسکیآن،برعالوه
سیکالجوودرونیانگیزشباغیرمستقیمارتباطودارد،وجودهمبستگیفراگیران

گاهدانشدردانشجویانخالقخودکارآمدیکهاندیشیدبایدتصورات،اینبا.داردآن ها
نیزاساتیدکهگفتمی توانبلکهدانشگاهنوآورانهجوتنهانهبلکهنیستتصادفیامری

.باشندداشتهمی توانندبسزاییسهمدانشجویانراهبریدر
لىمتجخالّقیتنوآورىگفتبایدوخالّقیتمحصولجزءنیستچیزینیزنوآوری

دیدجمفهومکهاستفرآیندىنوآورىحقیقتدر.بوده استخالّقیتعملىمرحلهوشده
اینزا.کندمىتبدیلعملبهراخالّقیتوسیلهبهشدهتولیدتازهایدهواندیشهیا

نووجدیدهایایدهدارایتواندمییعنینباشد؛نوآوراستممکنخالّقفرددیدگاه،
بیشتررنوآوفردبنابراین،.باشدنداشتهنوآوریبهراآن هاتبدیلتواناییولیباشد

.نیستندنوآورخالّقافرادهمهولیاست،خالّقاوقات
تلفمخهایایدهبینازجدیدایدهارائهتوانحقیقتدرخالّقیتفوق،مالحظاتبنابر

ونهایایدهازجدیدمحصولپیداییواستخالّقیتازجلوترگامیکنوآوریامااست،
.گرددمیتلقی

نوآوریهکاستخالّقیتیعنیداردوجودرابطهخالّقیتونوآورانهرفتاربینکانترنظراز
سطحچراکه،می شودنامیدهابداعجدید،مفهومیکعنوانبهومی آوردوجودبهرا

.می گرددمنتهیگروهیسطحبهوشدهشروعخالّقایده هایبانوآوریفردی
حولمتیااثربخشراکاریفضایکهجدید،چالشییاوظایفباافرادنوآورانهرفتار
از.ارددنیازبرانگیزتحولسازمانیجویکبهامراینکهپیوندد،میوقوعبهمی سازد

دروعملیراجدیدایدهآمده،بوجودمسائلحلدردانشجویاننوآورانهرفتارمنظراین
نوآورانهجوسهمکهکردخواهدطلبرانوآورانهوابتکاریفعالیت هایانجامکل،

.استبیشتررفتاراینبروزدردانشگاه
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ددمی گرافزودهروزبهروزدانشجویانجمعیتتعدادبراخیر،سال هایدراینکهبا
بیشتراما،می گرددمحسوبدنیادرکشورهاتوسعهشاخص هایازیکیامراینو

متحملراسختیکارجامعه،برحاکمنوآوریوتغییرجهتبهشدهجذبدانشجویان
برمبتنیکهآموزشیجومبنایبرمی تواندرادانشگاه هاآنچهبنابراین،.می شوند
نوآورانهسازمانیجوطریقازبسازدنوآوریوآزادی،حمایت،احترام،عمل،استقالل

کهمی طلبدراخاصیشرایطدانشگاه هابرحاکمجونوعاین.بودخواهدحاکم
،می سازدالزامیرادانشگاه هامدیریتطریقازنوآورانهآموزشیسیاستگذاری های

وابداعحسبین رفتنازبهمنجرشرایطی،چنیندرمدیریتسنتیشیوه هایچراکه
.شدخواهددانشجویانبیندرنوآوری
تشده اسآزمونمتغیرهاییبرمختلفپردازانتئورینظرازنوآورانهسازمانیجو

 هاآنمشارکت،آن هاۀروحیبهبوددانشجویان،برایانگیزشایجاددرمی تواندجواین
نظرزا.شودواقعمؤثرآن هانوآوریوخالّقیتبردنباالدرهمچنینوتصمیم گیری هادر

یاعقیدهیکپذیرشتواناییآندرکهاستجوینوآورانه،سازمانیجونیز،باسو
ومیمنظراز.باشدداشتهتازگیسازمانعمومیمحیطیابازارصنعت،برایکهرفتاری
هایالشتکهسازمانیجویکحفظوایجاددرنوآورنهومبتکرانهسازمانیجونیزدیگران
گاه هایدیدبرعالوه.دانسته اندموثرباشدیادگیریکنندهتسهیلورشد،راخالّقانه
درمهمعاملعنوانبهرابرانگیزچالشسازمانیجوپژوهشیدرهمموریمکموجود،

.دانسته استسازمانآناعضایرفتار
:کوتاهبحث

انشگاهدمحوطهجامعهدرتکنولوژیکیوشغلیپیشرفت هایلحاظبهتفاسیر،اینبا
یادگیریورشدمنظوربهخالّقراهبردهایطریقازرانوآورانهجوفرهنگباید

دررانوآورانهرفتارهایعاملخودنوبهبهامراینوسازدفراهممعلمان-دانشجو
اربازواردچنداننهآینده ایدردانشجویاناینکهوجودبا.کردخواهدتقویتدانشجو

وموانعکلیهوجودباتواندمیدانشگاهدرهمسازمانینوآورانهجوشدخواهندکار
دروبخشدوسعتراآن هانوآورانهرفتاروخالّقخودکارآمدیآموزشی،محدودیت های

...اشاان.گردیدنقادهمچنینونوآور،وخالّقنسلیشاهددرازمدت
:گرددمیپیشنهادآخردربنابراین
وشرایطاردبیلیمحققدانشگاهاجراییاندرکاراندستوگیرندگانتصمیم

اجرایوساختدرتصمیم سازیبادانشجویانبرایرانوآورانهجوموقعیت
رفتاروخالّقخودکارآمدیشاهدبتوانتاسازندفراهماثربخشدستورالعمل های

.گردیمدانشگاهدردانشجویاننوآورانه

بررسی تأثیر جو سازمانی نوآورانه ادراکی (. 1394)عادل، سیدکالن سیدمحمدزاهدبابالن : و اضافات از مقاله تلخیص :منبع 
می پژوهشی دوفصلنامه عل. معلمان با استفاده از مدلیابی معادالت ساختاری-بر خودکارآمدی خالّق و رفتار نوآورانه دانشجو

.125-103( :1)4. مدیریت بر آموزش سازمانها
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 کودکقوانین پنجگانه سالمت 

.تاوسفکریفعالیتنشانگرکودکسواالت:اندیشهوسواالتقانون.1
نهادینهاوضمیردرکودکیتاثراتولذت ها:تاثراتولذت هاقانون.2

.می شوند
ومی دهدپرورشحقیرافرادحقیر،آرزوهای:بزرگآرزوهایقانون.3

.بزرگافرادبزرگآرزوهای
بهورودیهمانندمشاهدات،ومطالعات:مشاهداتومطالعاتقانون.4

رامناسبخروجیانتظارغلطورودییکازهستند،کودکپرورشیسیستم
.باشیدنداشته

ازمهم ترکودکتالش هایتشویقوتوجه:تالش هاتشویقوتوجهقانون.5
.استآننتایج

سعیده هژبری: گرد آورنده
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روزیاستممکنکهبزرگساالنیهمانهستند،بعدچندسالبزرگساالنهمانکودکان
هرت،اسرسیدهاثباتبهامروزه.شونددانشگاهمانندبزرگسازمانیکرهبریاومدیر

.ستاداشتهرشدبهروپویاسازمانیگرفته،قرارخالقرهبریآنراسدرکهسازمانی
کرد؟تربیتخالقکودکیمی توانچگونهحال

برایروزانهچالش هایبا.می شودشروعمسئلهحلوتفکرروشباکودکخالقیت
یکتامی دهداجازهتشویق،محیطیکباهمراهجهان،ازخوددرکواستداللگسترش

مدلروزهرونمودهدفاعخودنظراتودیدگاه هاازبیشترینفسبهاعتمادباکودک
درتخالقیشروعاینوکندبازسازیخودبعدیتصمیم هایبرایذهنیتصاویرازجدیدی
.استکودکان
زندگیدرمی توانندآن هابیشترکهداردوجودکودکخالقیتایجادراه هایازتعدادی
شوندگرفتهکاربهروزمره

دکتر تقی اکبری: نویسنده

پرورش خالقیت در کودکان
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یالتتعطیابخوردشامبرایچیزیچهکهاینمانندساده،انتخاب هایفرزندتانبرای-1
ودکننفکرمستقلطوربهآن هاکهمی شودباعثایندهید؛قرارباشد،کجاآخرهفته

.گیرندکاربهراخالقیتمهمجنبهیک
جورلوازمتهیهبکارگیرید؛آن تخیلتحریکبرایراخودکودکمحیطدرالزموسایل-2

برنامه هایتشریحبهمی تواندغیرمرتبط،مانظربهشایدبازیلوازموکتابپازل،،کردنی
.کندکمککودکخیال انگیز

یکال،مثعنوانبه:مختلفشیوه هایبهموجودوسایلازاستفاده ناگهانیوبکرفکر-3
ارفرزندتانایده هایهمه ی.باشدفردیابرج،تلسکوپ،یکمی تواندمقواییلوله

.کنیدتحسینبزرگیتخیلچنینخاطربهاوراکنید؛تحسین
مطرحراایده هایشانودهندگسترشراخوددرکتابپرسیدسوالکودکاناز-4

سواالتی(نماییدراهنماییصرفا)شوندقضاوتودهندارائهراجواب هایشان:کنند
:مانند
فین هادلکنند؟اگرزندگیفضادرمردماگر؟می شودچهکنندپروازبتوانندمردماگر

؟می شدچهمی رفتندراهزمیندر
ممی توانیچگونهدهید؛مشارکتچیزیبهبودبرایراه هاییشناختدررافرزندتان

یچ گونههبدونبریزیمگلبهراآبمی توانیمچطور؟کنیمتمیزترسریعرانشیمناتاق
ببریم؟باالترراتوپتادهیمانجاممی توانیمکاریریزش؟چه

مامنیمه تداستان هایاز.استکودکخالقیتبروزبرایعالیفرصتیخواندنکتاب
دهدخرداستاناینادامهدراستممکنچیزیچهبپرسیدفرزندتاناز.کنیداستفاده

بیافتد؟استممکناتفاقیچهیا
یادبهوتصنعیخاطره سازوشادی آفریندراماتیک،صحنه های:کنیدبازیکودکبا-5

.کنیدایجادماندنی
درماشفرزندکهبرسدنظربهاستممکنکهحالیدر:کثیفبازیبرایباشیدآماده-6

بزرگیدبریکواقعدردهد،انجامشمابرایبیشتریکارتاشده استتبدیلگلبهبازی
همه جابازیازبعدبایدکهبزاریدقانون.می شودآموختهچیزهاییچنینبازی،باکهاست
بابازیادامهیانخوردردبهجدیدبازییکداردانتخابراهدودهدانجاماگرشودتمیز

برایاستبردیکاینوکردخواهدقبولکاریتمیزمقابلدرراگلبابازیمسلما.گل
.پذیریمسئولیت

چندره.کنیددنبالراکودککمکباداستانیکشروع:داستانگفتندرمشارکت-7
.باشدکودکباداستانولیباشداحمقانهداستانیک

بهکودکباهمراه.کنیددیدنجدیدمکان هایاز:عمومیمکان هایدرحضور-8
مکان هاینزدیکازاودهیداجازهبروید،زیباطبیعتومختلفموزه هایونمایشگاه ها

.کندشناساییراگوناگون
استالزماشیامشاهدهبرعالوه.کنندلمسنزدیکازرااشیادهیداجازه:اشیالمش-9

.ندنمی کارضاراکودککنجکاویتنهاییبهشیءمشاهدهزیراکندلمسراآن هاکودک
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.یدنبرخانهبهخاصمسیریکازهمیشهراکودک:خانهمسیروبی گاهگاه تغییر-10
 خواهیدمیکهدهیدتوضیحاوبهخانهبهبرگشتنهنگام،می رویدبیروناوباکهزمانی

هدفیکبهرسیدنبرایدرمی یابدطریقاینازاو.برویدخانهبهجدیدراهیکاز
.داردوجودمختلفیراه های

قاتلین خالقیت در سازمان های آموزشی

منابع انسانی که در واقع: رکود علمی نیروی انسانی.1
زیرساخت آموزش و پرورش هستند متاثر از وقایع و فراز و

نشیب های اجتماعی و بعضی باورهای تحمیلی از سوی عوامل بیرونی،
مخربدچار نوعی بی انگیزگی و به دنبال آن رکود علمی گردیده اند که پیامدهای زیان بار و

 هایآن عالوه بر خود منبع برروی محصول هم اثر گذاشته و محصول آینده صرفا با ارزش
کمی تربیت نموده، کمتر به کیفیت که در اینجا همان خالقیت و مهارت های الزم است

.پرداخته می شود
دیدگاه سنتی مدیران و معلمان.2
فضای نامناسب.3
محتوا محوری.4
ارزش گذاری های قالبی و کمی.5
انحراف مسیر ارزش یابی مستمر از اهداف تعریف شده.6

زهرا حسن زاده: گرد آورنده

، «(تهدیدها و فرصت ها، ارائه ی راه حل های پیشنهادی)خالقیت در آموزش و پرورش»مقاله 
(معاون آموزش و پرورش آق قال)عبدالرحمن جرجانی
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فاطمه کریمی: گرد آورنده

مغز خّلاق
ادهدمعمولیافرادبهکهاستموهبتیخالقیتگویدمیرایجاسطوره شناسی

ی نگرند،ماحترامبهآمیختهترسباخالقشخصبهعادیافرادبنابراین.نمی شود
ظمتعباسقفیادیگرعبارتیبهمی بینند؛نبوغازدرجاتیفاقدراخودکهچرا

.هیچییاواتیکانکلیسای
:ازاستعبارتخالقمغزفعالیترازورمز

شروچهارچگونهاینکهودهنده اشتشکیلمولفه هایوخالقیتفرآینددرک.1
.می کنندنقشایفایمرحلههردرشناخت

.می شودروشهرمانععاملیچهمرحلههردراینکهدرک.2
.خودخالقعملکردوآگاهیبهبخشیدنارتقاوبردنباالبهنسبتفردتعهد.3

رادیافمی گیرند،بکارراخودخالقیتفعاالنهکهافرادیازشدهتشکیلجهان
هنوزکهافرادیومی دهندنشانخوددرخالقیتازبارقه هاییچندگاهیازهرکه

.نگرفته اندکاربهراخودخالقیتپتانسیل
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.می دهندجایکالسیکدرراآموزشیمقطعچندین
ووچککساختمانیبگوییماستبهتریاقایقیکروی

100مساحتباطبقهسهمدرسهاین.شدهبناشناور
وبولهاینریشبنیان،NLÉشرکتتوسطمربعیمتر

وهعالکهشده استساختهوطراحیمتحدمللسازمان
به.ددارنیزبهداشتیسرویسوبازیزمینکالس،بر

دانش100تامی توانندطبقهسههرمجموع،طور
.دهندجایخوددرراآموز

فی و اگر ابـزار و دانـش کـاخیال پردازی معرکه اند ذهنی باز و قدرتمند دارند، در کودکان 
، رفته ایماین بار به سراغ مدارس .دنیا را خیره کنندمی توانند در اختیارشان قرار بگیرد، 

ی آموزشی منحصر به فرد، دانـش آمـوزان بهتـرمتدهای خاص یا طراحی های مدارسی که با 
.به جامعه تحویل می دهند

چند نمونه از مدارس بدیع و 
خالق در جهان

سلیم کاظمی: گردآورنده

شناور در آب ماکوکو، نیجریهمدرسه 

Ørestadمدرسه Gymnasiumدانمارک ،

.ندارندتدریسسنتیروش هایبهاعتقادی
دبیرستان،ایندانش آموز1100رو،همیناز

محیطایندرراخودزمانازنیمی
مدرسهاینمعلمینومدیران.می گذرانند

می توانندفضاگذاشتنبازبامعتقدند
دعوتمنعطف ترتفکریبهرادانش آموزان

ایفضاین.بخشندآن هابهتفکرقدرتوکرده
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مطالعهبرایومی داردنگهآراموآمادهذهنیلحاظازرادانش آموزانراحت،وبازنور،پر
راروسدیکدیگرباومی شوندتقسیمنفرهچندگروه هایبهدانش آموزان.می کندتشویق
ودیوارها.کنندکمکآن هابهتاهستنددرسیمقطعهردرنیزمعلم ها،می کنندمطالعه

تغییراآن هخواستهمتناسبفضابنابراینهستند،شدنجابهجاقابلکتابقفسه های
نیست؟اینطور،می بینیدرارویاهایتانمدرسه.می کند

Big Picture Learning، آمریکاایاالت متحده

Bigکهمدلی Picture Learningارائه
همدررامهندسیوتئوریدنیای،می دهد

بهشروعدانش آموزاناول،مرحلهدر.می آمیزد
اییچیزهچهبهکهمی گیرندیادومی کنندمطالعه
کردنکاربهنوبتسپس.دارندعالقه

حاضرمختلفبخش هایدراستادها.می رسد
آیندهازدیدگاهیدانش آموزانبهتاهستند

مدرسهمدیرانازیکیدیویس،رادنی.دهندنشانراکردنکارآن هابهودهندارائه
Bigمدرسهدرتحصیلالمانمهم ترین»:می گوید Picture Learningکهاستآن

مدرسه55درحاضرحالدرسیستماین«.می گیرندیادواقعیدنیایدردانش آموزان
برانترنیدورهیک،حوزه ایهردرخودخاصعالقهبهبنادانش آموزان.می شودارائه

.کنندلمسنزدیکازراآنتامی شوندکارواردومی گزینند

سوئد،Egaliaپیش دبستان 

.داردخاصیجنسیتیقوانینمدرسهاین
مردوزنجنسدوبرایزبانیقاعدههیچ

کسیونداردکاربردمدرسهایندر
صداHeیاSheاوحرفباراکودکان
داصکوچکشاناسمبایاکودکان.نمی زند

.شدخواهندخطابآن هایاومی شوند
سیتجنانحصاردرصرفامسئلهاینالبته

زاکهمی گیرندیادکودکانهمه ی.نیست
دینیچهآنکهازجدابرابرند،لحاظهر
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بهاما.دارندعالقه مندیجنسیچهبهوهستندچندمکالساست،سالشانچنددارند،
مچنینهوپسرانبرابردردخترانتوانایینگرفتنکمدستوجنسیتیبرابریهرحال
رسهمدایناولویت هایازپوستانسفیدوپوستانسیاهبیننژادیاختالف هایزدودن

.است

AltSchoolایاالت متحده آمریکا ،

AltSchoolایالن»کهاستمدرسه ایهمان
«ولیسیلیکون»نخبه هایدیگرو«ماسک

ازکودکان.دارندآرزوخودفرزندانبرای
کاردمتعدالکترونیکیوسایلباابتداهمان

دستبهرادنیاروزمهارت هایوکنندمی
سالیدویکیطیمدرسهموفقیت.می آورند

حاالکهبودهقدریبهگذشتهآنعمرازکه
راه اندازیحالدرآنازدیگریشعبه های

.در آن به تحصیل بپردازندمی توانند سال 14تا 4نوجوانان و کودکاناست و 

Sraمدرسه فنی Pou ،کامبودیا
شرکتتوسطمدرسهاین

Rudankoفنالندی + Kankkunen

سنیهرازکودکانتماموشدهطراحی
وکاروشدهمدرسهواردمی توانند

یکساخت.بگیرندیادراجدیدمهارتی
اکامبودیمردمبهشدهمهندسیبنای

موادبامی توانندچگونهکهدادنشان
یبازبناهاییدسترس شاندرساختمانی

مدرسهاینکورس هایواردوقتیکارآموزانعبارتیبهیادانش آموزان.بسازندمتقارنو
حالردپیشرفتیبرایکهمی گیرندفرارامختلفهنرهایوفنونازبسیاریمی شوند

یکنقشساختماناست،تعطیلمدرسهکههمزمانی.می شودواقعموثربسیارتوسعه
.داردراسیاسیگردهمایی هایبرایمرکزیساختمان
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مدرسه استیو جابز، هلند

ن کودکـاهمه ی نه، در مدرسه استیو جابز 
ر آیپد به دسـت نیسـتند و اصـال هـم قـرا

بـه نیست پیراهن مشکی و شلوار آبـی را
فلســفه . عنــوان لبــاس فــرم تــن کننــد

م نامگـذاری اسـتیو جــابز بـه خـاطر سیســت
ــت ــه اس ــاص مدرس ــع .آموزشــی خ در واق

ــازه  ــه کودکــان اج مــدارس اســتیو جــابز ب
تا راه خود را پیموده و هر چه که می دهند 

مدرسهدر .دوست دارند را پیش بگیرند
پـیش و هر کس مسیر خود را درنمی کند استیو جابز هیچ کودکی همانند یک کودک دیگر کار 

.می گیرد

، ایاالت متحده آمریکاBrightworksمدرسه

Gever Tulleyسنتیک2011سالدر
بامادرهاوپدراگر.کرداساسیشکنی
دککونمی گذارنداگرمخالفند،بازیآتش

،بزندچاقووقیچیبهدستساله شان7
برعکسچیزهمهمدرسهایندر

وهنرمندانمدرسهایندرآن ها.است
ازوکنندمیتربیتراواقعیزبردستانی

باراستعدادوباهوشراآن هاسوهمه
ز که بدون استفاده امی گیرند و در محیطی قرار می دهند واقعی آن ها پازل های به. می آورند

.از پیش ببرندنمی توانند کاری مهارت هایشان 

https://www.bartarinha.irسایت : منبع
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وشناختهدفباعلمیموجیکگیریشکلشاهدزمینمغربمیالدی1950دههدر
زمینهدرهدف داروبنیادینتحقیقاتنخستینزمانهمانازوبودخالقیتپرورش
میانقابلمتوابستگیطبیعی،منابعتحلیلدلیلبهبشریجوامعامروزه.شدآغازخالقیت
نندمی کاحساسبیشترراخالقیتپرورشبهنیازتغییراتفزایندهسرعتوکشورها

انسانتمدنهمهکلیطوربهوهنرهاوفنونوعلومتمامواقعدر.(1372تورنس،)
یتخالق.داردتکاملیوتکوینینقشخالقیتخصوصایندرواستخالقیتمحصول

.استتمدنتکاملورشدعاملوحرکتموتور
بهانسانردفطرینحوبهوبالقوهطوربهخالقتفکرتواناییهرچندگفتتوانمیبنابراین

رانکو.(1383حسینی،)استآنپرورشمستلزمآنظهوراما،شده استنهادهودیعه
تنهاکهرسیدنتیجهاینبهخالقیتمورددربررسیوتحقیقسال هاازبعدنیز(2004)

شپروربامرتبطوبیرونیعواملبلکهنیستنددخیلخالقیتبروزدرفردیعوامل
ازنقلبه)دارندنقشآنشکوفاییدرجامعهفرهنگومدرسهخانواده،مثلخالقیت

.(2007وانگ،

آموزاننقش تدریس هنر در پرورش خالقیت دانش
دکتر علی رضایی شریف: نویسنده
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(2000)الفتینگ
ریمنش هنوعملکردوتحصیلیپیشرفتخالق،تفکربرهنرآموزشاثربررسیبه

سنجیدهمذکورمواردبرSPECTRAآموزشیرویکردتأثیرپژوهشایندر.پرداخت
زبان،ریاضی،مثلدروسیهمانندجایگاهیهنردرسیبرنامهبرایرویکرداین.شد

ردالفتینگ.می دهدقراردرسیبرنامههستهدرراآنومی گیردنظردرعلوموادبیات
رویکردآنهاازیکیکهپرداختمختلفناحیهدوازمدرسهدومقایسهبهمطالعهاین

SPECTRAهمدرسدر.بوددادهادامهرایجوعادیشیوهبهدیگریوبودبستهکاربهرا
دریمناسبهنریامکانات،می شداستفادههنرزمینهدرمتخصصهنرمعلمانازاولنوع
نگالفتی.بودشدهگرفتهنظردرهنرآموزشبرایمخصوصیفضاهایوداشتوجودآن

عالوه،گیردقرارمدرسهفعالیت هایودرسیبرنامههستهدرهنراگرکهکردگیرینتیجه
زایشافبه،می کندکمک...وعلومزبان،ریاضی،مثلدیگریدروسیادگیریبهاینکهبر

.می شودمنجرنیزدانش آموزانخالقیت
(2005)دانیلوکاندا

تفکروقخالتفکرپرورشدربصریهنرهاینقشچگونگیتحلیلبرتمرکزبارامطالعه ای
کهفتندگرنتیجهمحققاناین.دادندترتیبتحصیلیراهنماییدورهدانش آموزانانتقادی
تفکروخالقیتپرورشبرمثبتیتأثیرآنمحتوایوماهیتدلیلبهبصریهنرهایآموزش
طریقازبصریهنرهایکهاستشدهاشارهپژوهشایندر.دارددانش آموزانانتقادی

کتشرییادگیری،انگیزهافزایشوملموساشیاءوموادبادانش آموزانکردندرگیر
ایشافزبهانجامحالدرفعالیت هایبرتمرکزافزایشویادگیریدردانش آموزانمساعی
.می شودمنجرآنانخالقیت

(2007)وینِییورکِ
پرداختهتحصیلیپیشرفتوخالقیتبرهنرهاآموزشاثربررسیبهخوددکتریرسالهدر

 هاآنتمایزوجهکهمدرسه ایدوازپنجمسالدانش آموزانمقایسهبهپژوهشاین.است
مهپرسشناوتورنسخالقیتآزمون.پرداختبود،محدودوگستردههنریفعالیت های

بایزنداده هاتحلیل.رفتندکاربهنظرموردمؤلفه هایگیریاندازهبراینیزخودمفهوم
وآموزش هاکهمدارسیدرکهافرادیدادنشانمطالعهاین.شدانجامANCOVAروش

ازدیگرگروهبهنسبتکنندمیتحصیل،می دهندارائهراگسترده ایهنریفعالیت های
وقیتخالعالوهبه.برخوردارندخواندنوریاضیاتدروسدرباالتریتحصیلیپیشرفت

.شدگزارشدومگروهازبیشترنخستگروهخودمفهوم
(2008)پارکر
رسیبردبیرستاندانش آموزانخالقتفکرمهارت هایبررابصریهنرهایآموزشتأثیر

و«بصریهنرهایمقدماتبرمروری»درسِگروهیبود؛گروهدودارایپژوهشاین.کرد
هبدومگروه.گذراندندتحصیلیسالیکطولدر«موسیقیمقدمات»درسِدیگرگروه
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مذکورمحقق.نکرددریافتبصریهنرهایزمینهدرآموزشیهیچکنترلگروهعنوان
برایآن هاازگروهدوتصادفیطوربهوکردهترکیبهمبارادبیرستاندوهنرکالس های

رایبتورنسآزمونازاستفادهباپس آزمونوپیش آزمون.کردانتخابآزمایشتدارک
هکگروهیکهدادنشانپژوهشایننتایج.شداجرادانش آموزانخالقیتگیریاندازه

نترلکگروهبهنسبتباالتریخالقیتازبودندکردهدریافترابصریهنرهایآموزش
.بودندبرخوردار

ورسیدبرنامهمدرسه،کالبدعنصرسهتعاملبرمبتنیمدرسهمنظرومعماریمطلوبیت
ردازیتخیل پبرایمجالی،می تواندمدرسهمنظرومعماریکیفیت.استکودکانهتصورات

ازیکیهآنکبهنظر.باشدوخالقکودکانهمکانیکشکل گیریزمینه سازکرده،فراهمکودک
دردککوفعالیت هایمهم ترین،«بازی»،حیاطمی تواناست،جسمانیرشدوفیزیکیتحرک

حرک،تتجربه،وجهپنجدرحیاطمنظرازتلقیاین.دانستفیزیکیتحرکوبازیرامدرسه
ویرتفسارزیابی،کهآنجااز.استبرخوردارخالقیتنهایتدروتخیلاکتشاف،وجستجو
منظرمی گیرد،صورتآنشکلنهومحیطعملکردیامکاناتپایهبرمحیطازکودکتصویر

هسمکانتعریفکهآنجاییازدیگر،سویاز.شودطراحی«محورفعالیت»بایستیحیاط
ی تواندمآنچهبهکودکتصوراتکردنواردمیگیرد،بردرراتصوراتوفعالیتکالبد،عامل

.ندمی کفراهمرامطلوبمکانیکبهمدرسهتبدیلزمینه سازدهد،انجامکالسوحیاطدر
ندرایکودکسالمتوآسایشراحتی،تامینمانندطراحیکلیمعیارهایکهاستبدیهی
،محیطی-زیستآسایشتأمینمناسب،تجهیزاتوتسهیالتوجود.داردخاصاهمیتیارتباط

ویممستقمراقبت هایونظارتامکاننیزوجسمانیآسیب هایبرابردرمدرسهایمن سازی
شدهگفتهمفاهیماساسبر.(1387غفوری،)استذکرقابلارتباطایندرغیرمستقیم

درکودکانادراکاتورفتارهادرخالقیتحصولبرناظرکهطراحانهویژگی هایمهم ترین
:شمردبرزیرشرحبهتوانمیرابودخواهندمدرسه

بستر پرورش خالقیتاجتماعی، مدارس 

فرشید اختیاری: گردآورنده
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پذیرینظموپذیریدسترس
بدونوسهولتبهمی تواندویواستمتغیربسیارنفوذپذیرفضاهایدرکودکرفتار

شدهتعریفمحدوده هایازمحیط،ناپیدایزوایایکشفضمنوکردهحرکت،شدنگم
ایراهروهباونفوذناپذیرصورتیبهبستهآموزشیفضاهایطراحی.نشودخارجنیز

رایومحیطیحساسیتوکردهمنصرففضادرسیرازراکودک،کنندهخستهوتاریک
هبراخودانجامحالدرکاربتواندکهاستنیازمندفضاهاییبهکودک.میدهدکاهش

محیطینیازمندوی.گیردسرازسهولتبهراآنبعدروزوکردهرهاناتمامحالت
.باشدویالهام بخشکهاستدسترس پذیر

امشآروتمرکزتداوم،نیازمندکودکانونیستمشخصیزمانوساعتتابعخالقیت
شوندرکیبتنظمبابایستیخصوصیاتاین.گیرندکاربهراخودتوانبهترینتاهستند

کدرعمیقاًرااجتماعیانضباطونگرفتهاشتباهمرجوهرجباراعملآزادیکودکتا
.نماید

انگیزیشگفتوجذابیت
یچیدگی،پازمتعادلیحد.باشدجذابوبرانگیزانندهکودکبرایبایستیمدرسهفضای
گذرهایمختلف،بخش هایورودیحیاط،سبزفضاهایدرهیجانوتنوعطراوت،تازگی،

محیطاتفاقاتپایبندراکودکانتااستضروریبازفضاهایوورودی،پله هاراهوپیاده
رشدنسبامتناسباستممکنکهرایدیگرفعالیتومحیطآنهااینصورتغیردر.کند

مطلوبییرتأثکشفوجستجوقابلیتوپیچیدگیابهام،مقداریوجود.دهندترجیحنباشد
اشد،بمتناسب ترکودکبافضامقیاسچههرکهمی دهدنشانتحقیقات.داشتخواهد
راکودکتوجهوعالقهکودک گرامحیط.می شودبیشترکودکانبازیتنوعوفضاکیفیت

.می شودمحیطوجذابیتتنوعموجبوکردهجلب
پاسخگوییوشایستگی

ساساحمحیطدرحضورازتاهستندمحیطباموفقیت آمیزتعاملیجستجویدرکودکان
ان پذیرامکآن هانیازهایبهپاسخگومحیطیدرکودکانخالقیترشد.نمایندشایستگی

چیدمان،وعناصرتغییرپذیریباقابلیتوانعطاف پذیربازیفضایوکالسطراحی.است
سحامراینومی انگیزدبرمحیطسازگارسازیوچیدمانشناختتجربهبهراکودکان
وبردهباالویدرراتجزیهوترکیبقدرتکرده،تقویتکودکدررافضابرکنترل
تگیشایسحساحراز.می سازدممکنراپیرامونیدنیایوهمدیگرباآن هاگروهیتعامل

ردنی،کپیدامصالحوموادازمجموعه هاییطریقازوکالنهزینهصرفبدونغالباًمحیطی
(1974اتیلسون،)استقابل حصولیافتیبازیاریزدورمستعمل،

ایمنیوآسایش
درشرطیبهوی.داردحساسیتمحیطیکنندهتهدیدعواملبهنسبتشدتبهکودک
ی،صوتآلودگی.باشندایمنومتعادلوضعیتدرویحواسکهمی کندفعالیتمحیط
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تعاملمانعازدحامحسومطلوبروانیوفیزیکیقلمرووجودعدموهواآالینده های
یطیمحقوایتعادلمخلکهامنیتوایمنیتهدیدگونههر.استمحیطباکودکمطلوب

رگبزمحیط هایکهحالیدر.می شودخالقهاستعدادهایبروزمانعباشدکودکذهنیو
وکزتمربرانگیزندهکوچک ترمحیط های،می خوانندفرادیدنوجابه جاییبهراکودکان

وده هامحدبایستیمی شودانجاممتعددفعالیتکهمحیط هاییدر.هستنددقتوتوجه
فضاهایوبزرگورودی های.باشدداشتهوجودقابل تشخیصومتمایزعرصه هایو

ویفیزیکآسایشخردمقیاسومحیطدرآن هاونیستکودکانمطلوبوسیععمومی
.دارندبیشتریروانیآرامش
پردازیومنظرهگراییطبیعت
ازکودکاندرک.می آوردوجودبهبی مکانیوبی زمانیاحساسکودکبرایطبیعت
می تواندنآموزشیکمکهیچ وسیله.استمتفاوتکلیبهداخلیفضاهایدرکباطبیعت

نهالورودیدرمورچه هاشدنجمعدرختان،میانخورشیدتأللومشاهدهمانندتمرکزی
اتمی دهدامکانکودکانبهمناظراین.کندایجادکودکدرگل،یکزیباییدیدنیا

این.دیابدستشگفتیاحساسبهوکندکشفراآن،کندتغییردست خوشرامحیط
صتهایفرازوسیعیگسترهومیکنندتشویقپیچیدهوغنیبازیبهراکودکانمناظر

باطبیعیمحیطیکدریادگیریتواناییاحیای.می دهندارائهآن هابهرایادگیری
دبایمدرسه.استکودکانطبیعیحقتخیلقدرتواکتشافجستجو،ازاستفاده

ش هاینقدربازیامکانوباشدمحیطتغییرواکتشافزندگی،تجربهبرایزمینه ساز
.یردگکاربهآنساختارهایگسترشبرایراخودتخیلکودکتاآوردفراهمراتخیلی

دتدرازمدروکردهمحدودراکودکخالقیتبستهساختارباومنظمبسیارفضاهای
.می آورندوجودبهکسالتاحساس

پذیریبازیومشارکت
کودکانذهنحتیوروانوجسمبالندگیورشدبسترهایازیکیعنوانبهبازی

نیازهایمی توانندبازیفضاهایکهدارندتأکیدیونسکوبیانیه هایومی شودشناخته
دهبرآوراحساسیواجتماعیادراکی،جسمی،رشدزمینه هایتمامیدرراکودکانرشد

بهنسبتمحیطباتعاملفرایندکودکان،برای.(1383اکرمی،؛1کلکوردی)نمایند
آن هاتوجهموردکمترخاصنتیجه هایحصولوداردبیشتریاهمیتنتیجهکسب
کودکالقخعملتشویقوتأییددهندهنشانبایدمدرسهکالبدیفضایبنابراین.است

همدرسطراحیدراساسیحلراه.باشدعملآزادیواشتباهاتوخطا،آزمونپذیرشو
ایندفردرمشارکتنظریاتبهاستنادبا.استدرسیبرنامهدربازیبهتوجهخالق،

باآنانتعاملومدرسهفضاهایشکل دهیوطراحیفرآیندبهکودکانورودطراحی،
رکتمشاکهاستبدیهی.باشدمؤثرمناسبفضایدرخلقمیتواندمدرسهمدیریت
مامتدرراآن هاخالقیتمدرسهفضاهایمدیریتوخلقدرکودکعالقمندانهوآگاهانه

.می شودمنجرخالقمحیطیایجادبهخودومی انگیزدبرابعاد
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نظریه بر این باور است که فرد خالق از الهاماین : جهان باستاننظریه ی 
.خدایی برخوردار است

وسیله فکری که بهدگرگونی های خالقانه از افکار : خالقیت به عنوان دیوانگی
.می گیردنشأت می شود روانی ایجاد آسیب های 

در ه ای خالقاندر اواخر عمرش، کتاب پوانکاره : خالقیت به عنوان نبوغ شهودی
ز طریق او بر این اعتقاد بود که افکار خالقانه ا. مورد فرآیندهای تفکر نوشت

.می آیدد ترکیب افکار مربوط به گذشته در ناخودآگاه و طی فرآیند تکوین پدی

، که داروین  این بودنظریه ی از نتایج یکی : خالقیت به عنوان نیروی حیاتی
فته خالقیت انسان، نمایانگر نیروی خالقی است که در ذرات خود زندگی نه

اتی از نظر این دیدگاه، غیرخالق است اما تکامل حیبی جان هرچند ماده . است
.وردمی آاز ذرات را به وجود تازه ای ؛ زیرا پیوسته انواع می باشداساسا خالق 

ان تجلی این دیدگاه خالقیت انسان به عنودر : خالقیت به عنوان نیروی پنهانی
.نیروی خالق نهفته است و در تمامی موجودات نهاده شده است

سعیده هژبری: گرد آورنده
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چای با طعم نظریه

نظریه سینکتیک

گلتاج شریف نیا: گردآورنده

به هم نزدیک »گرفته شده و به معنی  synectikosواژه سینکتیک از واژه ی یونانی
.است« بین چیزهای مختلف پیوند واحد ایجاد کردن»یا « کردن

یز را، همه چ: باک مینستر فولر جوهر، تفکر سینکتیک را اینگونه خالصه کرده است
ت صرف نظر از عدم شباهت هایشان، می توان تا حدودی به یکدیگر پیوند زد به صور

.فیزیکی، روانشناختی یا نمادین
صر به ظاهر تفکر سینکتیک به فرآیند کشف پیوند و ارتباط هایی گفته می شود که عنا

ز در واقع روشی است که به صورت ذهنی چیزها را ا. غیرمرتبط را به هم پیوند می زند
یکدیگر مجزا و سپس آن ها را به هم وصل می کنید تا بینش جدیدی برای هر نوع 

.مسئله ای خلق کنید
:ویلیام گوردون سه اصل اساسی نظریه سینکتیک را مطرح کرده است

رل رفتار تفکر خالقی هنگامی بهبود می یابد که افراد از فرآیندهای روانشناختی کنت.1
.خودآگاهی داشته باشند

بخش عاطفی احساسی رفتار خالق مهم تر از بخش عقالنی آن است؛ یعنی بخش.2
.نامعقول از بخش معقول مهم تر است

رفتار برای باال بردن« دقیق»بخش های احساسی و غیرعقالنی باید به عنوان ابزاری .3
.خالق، درک و مورد استفاده واقع شوند
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بینش سینکتیک.1
. کندسینکتیک توانایی زندگی کردن با پیچیدگی و تضاد ظاهری را تقویت می-
.سینکتیک تفکر خالق را تحریک و ترغیب می کند-
.سینکتیک هردوطرف مغز را به تحرک وا می دارد-
.سینکتیک حالت های تفکر آزاد آگاهانه را فراهم می کند-

مکانیزم های راه اندازی سینکتیک.2
.مکانیزم راه اندازی سینکتیک به افکار، ایده ها و اختراعات سرعت می بخشد-
.گسیخته استوار استنظریه سینکتیک برپایه تفکر ازهم-
فرآیند خالقیت یعنی دائما جداسازی و ترکیب، ترکیب و جداسازی در ابعاد-

.تاثیرگذاری، مفهومی، ادراکی، ارادی و فیزیکی: ابعادی چون. گوناگون
روش های عمل کردن سینکتیک.3

.سینکتیک بر پایه ترکیب متضادها بنا شده است-
.سینکتیک بر پایه تقکر قیاسی بنا شده است-
ن یعنی نتیجه ی عملکرد آ. دارد( هم نیروزایی)سینکتیک خاصیت سینرژیک-

.بزرگتر و بیشتر از حاصل جمع اجزاء آن است

:روش کار نظریه
وبه نخست آنکه باید مسئله ای را که با آن ر. افکار و ایده ها در خالء زاده نمی شوند

عاتی در پس از آن، باید اطال. رو هستید را شناسایی کنید و آن را روی کاغذ بنویسید
.این زمینه گردآوری کرده و با اطالعات قبلی ذهن در هم آمیزید

قانه با کمک پرسش های شلیک کننده و راه انداز عملی خال. حاال باید کاری انجام داد
این.انجام دهید تا از این طریق ایده ها و اطالعات به چیز جدیدی تغییرشکل دهند
ما را پرسش ها ابزاری برای تفکر تطوری و گشتاری محسوب می شوند و می توانند ش

.به کشف های بزرگی رهنمون شوند

ده، مریم ثنایی زا-اش،حسن کرکی.خالقیت و یادگیری راهبردها،ام: منبع
54-51،ص1391
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ه عده همیشیک . به تنوع دیدگاه ها در هنگام یک گفتگو یا بحث توجه کرده ایدحتماً 
از اندازه رویایی فکر دیگر بیش مخالفند، یک عده همیشه موافقند، یک عده ای 

فقط دیگر فقط و و یک عده ای می کنند و روی اصول فکر منطقی ، یک عده می کنند
.درگیراحساستشان هستند

و خیلی جواب مشخص این ها بد، یکی از کدام و این ها خوب است یک از اینکه کدام 
و !  ط این جواب غل! این جواب درستهبگوییم و اصالً درست نیست که ما واضحی ندارد 

ه درستی ببتوانیم داشته باشیم و را این انواع تفکر بتوانیم همه ی که ما این است مهم 
:بدانیماین معنی که دقیقاً کنیم؛ به مدیریت ن را آ

دارد؟چه افکار مثبتی وجود 
وجود دارد؟چه افکار منفی 

هست؟دیدگاه های سازنده ای چه 
مخربی هست؟دیدگاه های چه 

ما چه می گوید؟منطق 
احساس ما چه می گوید؟

یم تصمیمات خیلی بهتری بگیربدانیم می توانیم اگر خوب و درست همه ی این ها را 
اه خیلی که یک دیدگاست کتابی کنم،به شما معرفی می خواهم که را بخاطر همین کتابی 

خودمان را وفکرهای چطوراندیشه ها اینکه در موردمی دهد به شما خوب خیلی 
مدیریت کنیم؟می توانیم 

معرفی کتاب

در این قسمت می خواهیم در هرشماره ی نشریه مرتبط با موضوع یک کتاب 
اریم که از شماهم خواست. معرفی کنیم تا با موضوع نشریه بیشتر درگیر شوید

.  کتاب را بخوانید و تحلیل و نظرتون رو درباره اش با ما در میان بگذارید
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و یک ت اسفرد بسیار معروفی کرده اند ادوارد دوبونو برای کسانی که تو زمینه خالقیت کار 
:بنامدارد کتابی 

کاله تفکرشش 

دهید ببصورت گروهی یا تنهایی انجام بحث را یک می خواهید زمانی که می گوید کتاب این 
بگیرد ر سر شما قراباید بر از این کاله ها هرکدام . را بر سرتان بگذاریدباید هرشش کاله 

.لحظه فکر کنیدو در آن 
طرح با هم مرا ... بدون منطق، بدون دلیل و حس  قرمز فقط احساسات، کاله به عنوان مثال 

.  می کنیم
تاب این کخودتان روش یا حتی تان در گروه دوستانتان، بین شما، اگر توی شرکت ولی 

ی شما تغییر ادبیات گفتگوی سازمانبسیار مبارکی است و باعث می شود اتفاق بشود متداول 
نم زمان ولی فکر می کسرت است کاله قرمز اآلن »که می گوید به شما مثال یک همکار . کند

.می دهدبه شما بسیارعالی و دید بسیار « نباشهکاله قرمز 
هر ت به و یک دید خیلی کلی نسبکنید رو تقویت خودتان تفکرات می خواهید بنابراین اگر 

.  تهیه کنیدرا کتاب شش کاله تفکر می کنم داشته باشید حتماً توصیه موضوع 
ری برای که دنیای جدید جای بهتکنید از این کتاب لذت ببرید و با این کتاب کاری امیدوارم 

…و بیشتر از یک نفر باشیدشود زندگی کردن 
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دعوت به همکاری

مارا در شماره های بعدی همیاری  کنید و گواهی همکاری 
.با انجمن دریافت کنید

:درصورت تمایل با آیدی های زیر در ارتباط باشید

@krifa - @naderii1377


