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 دهیچک

 است تیخالق و ابتکار ییتوانا بشر ذهن یها یژگیو نیتر مهم جمله از

 و بحث قابل همواره و جسته بهره آن از انسان دور یها گذشته از که

 تا ساده از را خود مسائل و مشکالت از یاریبس انسان. است بوده یبررس

 از. کندیم فصل و حل خود ابتکار و تیخالق قوه گرفتن کمک با را سخت

 تحت دارد که یخالق و ریمتغ اریبس یها یژگیو لیدل به امروز یایدن

 شبردیپ جهت در همواره و شود یم برده نام" ینوآور و تیخالق عصر" عنوان

 امروز ی دهیچیپ جهان در رایز است شده تالش آن افزون روز شیافزا و

 دوران نیا در. کرد خواهد ان پشرفت و جامعه به یانیشا یها کمک تیخالق

 اریبس یها عرصه ینیکارآفر و ینوآور ت،یخالق یها دهیپد ندها،یفرآ

 است؛ داده قرار خود قیعم تأثیرات تحت را یانسان جامعه از یا گسترده

 مختلف، ینهادها یها تیموفق و ییایپو ،یداریپا یاساس عامل رو، نیا از

 سعادت به را جامعه تواندیم که است ینوآور و تیخالق تیمحور با حرکت

 در جامعه کی یها نهاد نیتر مهم از پرورش و آموزش. برساند کمال و

 نوآورانه و خالق یها دهیا ازمندین اریبس و است یطرق و شرفتیپ ریمس

 ندهیآ بهتر چه هر ساختن و جامعه نمو و رشد سبب تواندیم که است یا

 کالس در تا باشند داشته نو و خالق یتفکرات دیبا معلمان. باشد کشور

 رانیفراگ یریادگی و لیتحص به و ببرند بهره آنها از خود مدارس و درس

 کتابخانه منابع اساس بر و یمرور وهیش به که مقاله نیا در. کنند کمک

 ان انواع و تیخالق از یمفهوم تا میدار آن بر یسع است شده فیتال یا

 نیهمچن و آموزان دانش در تیخالق شیافزا یها راه زین و کرده انیب را

 .میکن یبررس را آموزش و یریادگی بر آن ریتاث

 

 : خالقیت ، آموزش، یادگیری، معلم ، آموزش و پرورشکلمات کلیدی

 

 

 

 

 

 

 

 



 مقدمه

 از اریبس در و بوده آشنا تیخالق با همواره کنون تا گذشته از انسان

 که م۱۹۵۰ سال از واقع در تیخالق واژه. است جسته بهره ان از مواقع

 گرفت، قرار یمهم قاتیتحق موضوع کایآمر متحده االتیا در آن مفهوم

 مفهوم تعمیق و تعمیم» آن هدف که توجه انیشا کوشش نیا. شد معمول

 در اما دیبخش خاص یمنزلت واژه نیا به بود، تیخالق جیرا و ییابتدا

 شد موجب ها نهیزم همه در آن کاربرد گسترده و عیسر توسعه حال نیع

 تیخالق. دیآ حساب به یعلم محافل یتمام در طرح قابل و مهم واژه که

 روزمره ساده مسائل از است؛ تیاهم حائز یبشر یها نهیزم یتمام در

 و پرورش و آموزش در. یعلم دهیچیپ و سخت مشکالت و ها بحث تا گرفته

 مورد همواره که دارد ادهیز اریبس یتیاهم یریادگی و اموزش در زین

 یریادگی امر در عامل نیمهمتر. است بوده نظران صاحب یبررس و بحث

 یریادگی یها طیمح که هستند معلمان نیا و است آمورش در معلم نقش خالق،

 و آموزش به مربوط امور رأس در معلم کار تیفیک لذا و سازند یم یخوب

 عنصر مثابه به همواره مؤثر سیتدر که یطور به است؛ خالق یریادگی

 مثابه به تواند یم زین درس کالس در معلم و است یریادگی امور یاتیح

 یزمان یریادگی و است یریادگی فن مدیر او رایز باشد، خود کالس ریمد

 با و آزموده کار است معلم که آن، یاصل عوامل از یکی که است مؤثر

 یادیبن آموزش یبرا تالش هیسا در بتواند تا باشد مند عالقه و زهیانگ

. بخشد لیتسه را یریادگی امر خود، یها کیتکن با آزموده نا یانسان به

 است یزیچ همان تیخالق گفت توان یم جرئت به سوم هزاره آغاز در اکنون

 یم جدا نینخست انسان ییابتدا یزندگ از را متمدن بشر مدرن یزندگ که

 فیتعار و ها هینظر و است بوده دهیچیپ یمفهوم همواره تیخالق. کند

 کدام هر غالیة است، شده ارائه آن ی درباره تاکنون که یگوناگون

 از یتعداد لیذ در. اند داده قرار دیتأک مورد را آن از خاص یجنبها

 :گردد یم انیب فیتعار

 محصوالت خلق آن حاصل که است یا شده یطراح یلیتخ یها تیفعال تیخالق -

  «است ارزشمند و دیجد

 تیخالق ندیفرا»: است داده حیتوض گونه نیا را تیخالق ندیفرا" کاستلو -

 الت،یتخ كلمات، اشکال، ها، رنگ ر،یتصاو افکار، ها، دهیا قالب در

 یم ظاهر فرد خودآگاه ریضم در ل،یبد یب احساسات و جاناتیه اها،یرؤ

 .شود

 

 تیخالق بر یمبتن یریادگی و آموزش خچهیر

 انسان، خالق نام با میکن یم صحبت آن خچهیتار و تیخالق آموزش از یوقت

 یکنجکاو وجودش گوهر در و نمود خلق خالق را انسان که او گردد، یم نیعج

 کشف ای پرسش به و نموده کیتحر را او گوناگون یها دهیپد تا نهاد، را

 نیآفر شیخو بر و دیآفر نو خداوند که گونه همان و شود، بیترغ آن

 نو زین او ؛(۱۴ هیآ مؤمنون،) «الخالقین أحسن هللا فتبارك»: گفت

 و شیخو شتنیخو به ها دهیپد ییچرا به افتنی دست با و ندیافریب

 .گردد کترینزد پروردگارش



 است یریادگی نینو یها وهیش از یکی تیخالق بر یمبتن یریادگی و آموزش

 جامعه و ببرد باال جامعه در را دانش و ییدانا سطح است توانسته که

 یها شاخص و اطالعات آوردها، دست بر یمبتن امور گردش آن در که یا

 یامروز جوامع از یلیخ در آن نمود که است محور دانش جامعه باشد، یعلم

 و آموزش کیپاتر نیکاتر از قبل قرن مین از شیب بایتقر. است آشکار

 شده طرح خالق افراد رفتار یبرا" واالس توسط تیخالق بر یمبتن یریادگی

 یکار آن از پس. داد قرار یتجرب شیآزما مورد را وهیش نیا واالس بود،

 در یسع خود قاتیتحق در لمانه. شد انجام راسمن توسط ن،یا به هیشب

 تیفعال نیا. داشت خالق رفتار یکم و یفیک یها جنبه نیب ارتباط کشف

 قیتحق یبرا یمختلف مراکز تا شد موجب کایآمر متحده االتیا در ها

 در را خود قاتیتحق تارنس پاول سپس. دیآ وجود به مقوله نیا رامونیپ

 به نهیزم نیا در" تیلر نیکالو و نمود متمرکز تیخالق و طیمح یبررس

 .پرداخت تیفعال

 دست مرکز نیمعروفتر و نیبزرگتر ۵۰ دهه لیاوا از قبل سال ۴۰ از شیب

 یمحقق توسط «خالق تفکر ادیبن» نام به تیخالق آموزش و قیتحق اندرکار

 تا ادیبن نیا شد، سیتأس ورکیوین التیا بوفالو در اسبورن الكس بنام

 کایآمر کشور در را تیخالق یآموزش دوره ۱۰۰۰ از شیب ۵۰ دهه انیپا

 رشیچشمگ خدمات و ها تیفعال واسطه به اسبورن دکتر. بود نموده اجرا

 هیروس در. گرفت را «تیخالق علم پدر» لقب ندهیآ در نه،یزم نیا در

 از زین ژاپن کشور. ردیگ یم صورت «نوآوران مدرسه» توسط تیخالق آموزش

 استعداد پرورش کار ت،یخالق آموزش مرکز توسط و نمانده عقب قافله نیا

 .است نموده آغاز را تیخالق

 و شجاعت کسب و یعاد ریغ تفکر به جوانان قیتشو جهت ن،یا از گذشته

 به یا مسابقه ساله هر معمول ریغ و نو یها دهیا کردن مطرح در جسارت

 لهیوس که است یشخص آن برنده و شود یم برگزار «نوآوران کیالمپ» نام

 زین تر بیعج گرانید از است، دیمف که حال نیع در او توسط شده ساخته

 در یالزام یبخش خالقانه تفکر آموزش امروز جهان سرتاسر در. باشد

 به یفرد هر اقیاشت قتیحق در. است شده کودکان یبرا آموزش برنامه

 ،۱۳۷۸ ،یوالف ترجمه برگ، زیرا) شود یم مشاهده تیخالق آموزش و موضوع

 دارد؛ وجود نقصان تیخالق لحاظ از ما کشور آموزش نظام در اما ،(۱۱۵ ص

 عمدتا و شود یم انیب معادالت ای کلمات صورت به زیچ هر که یطور به

 خالق تفکر نه رندیگ یم قرار آموزان دانش اریاخت در انیب یابزارها

 یکس توجه متأسفانه که است یموضوع تیخالق دادن ادی و یریادگی ولذا

 نینو تیترب و میتعل یها مقوله اغلب همچون و کند ینم جلب خود به را

 (1386)چراغ چشم، .است شده فراموش یموضوع زین تیخالق

 

 یآموزش نظام در تیخالق

 اکثر که است نیا میدار یآموزش نظام در که ییها یناکارآمد از یکی

 زیانگ شگفت قدرت از استفاده بر دیتاک یجا به ما یآموزش یها ستمیس

 رییتغ به توجه با. پردازند یم اطالعات یساز رهیذخ و انباشتن به مغز

 یها یتکنولوژ از استفاده و اطالعات و دانش انفجار و عیسر تحوالت و

 یم قیدق و انعطاف قابل خالق، تفکر یها مهارت کسب ازمندین د،یجد



 تیخالق که است نیا داشت توجه آن به دیبا که یمهم اریبس نکته. میباش

 یآموزش نظام در تحول و رییتغ مستلزم نیا و باشد رشد و پرورش قابل

 و میتعل کاران اندر دست دیبا که است یخاص یها وهیش یریگ کار به و

 یایاول یحت و مدارس معلمان و رانیمد تا گرفته باالتر سطوح از تیترب

 .ندینما توجه آن به آموزان دانش

 

 آموزان دانش در تیخالق جادیا در خانواده نقش

 سکان عنوان به و یمحور نقش صورت به تیخالق پروش در معلم نقش بر عالوه

 و خانواده بر حاکم یعاطف جو و نیوالد نقش به دیبا دانش، و علم دار

 آموزان دانش تیخالق ظهور و پرورش امر در خانواده مطلوب یاقتصاد تیوضع

 کردن، سوال یبرا را الزم طیشرا دیبا ها خانواده. نمود یوافر توجه

 خانه در تیخالق رشد نهیزم. بدهند خود فرزندان به طیمح کشف و یکنجکاو

 افکار یبرا و بدهد یآزاد خود فرزندان به که شود یم فراهم یزمان

 آوردن فراهم و کودک رفتار دیتائ و قیتشو با. دیشو لیقا احترام آنان

 یم تیتقو آنان تیخالق و لیتخ قدرت لوازم تدارک و مساعد یها نهیزم

 (1387)بخشی، .ابدی

 :دیفرما یم( ع) یعل حضرت

 یها شهیاند از استفاده با ها وهیش نیتر حیصح و حل راه نیمهمتر »

 «.دیآ یم دست به مختلف افراد

 اخالق تفکر پرورش یهاوهیش و معلم

 در حیصح قضاوت قّوه رشد از است عبارت معنا کی به تیترب و میتعل

 یفکر رکود سبب عادات، و التیتما از یرویپ ای گرانید از دیتقل. افراد

 ازمندین جامعه امروزه. شود یم مشکالت و مسائل برابر در فرد عجز و

 دهندیم قرار شیخو افکار و اعمال بر حاکم را خرد و فکر که است یافراد

 فیوظا اجماالا . دارندیبرم خود راه سر از یابتکار گونه به را مشکالت و

 :است شرح نیبد هدف نیا تحقق در معلم کی

 ییهادهیا د؛ینما قیتشو نو و بکر یهادهیا داشتن به را آموزاندانش (1

 نهیزم بکر، یهادهیا رشیپذ ضمن. است بکر هاآن خود یبرا شیب و کم که

 به که خواست آموزاندانش از توانیم مثالا،. کند فراهم را هاآن ابراز

 هر و کرده یابیارز شخصاا  را آن کتاب، کی از ساده گزارش ارائه یجا

 سال یهافصل از یفصل که نیا ای و کنند انیب دارند آن درباره که ینظر

 نگارش و یسینومقاله آزاد، یهاینقاش ،یکل طور به کنند فیتوص را

 آموزاندانش در خالق تفکر و فرد دهیا ارائه نهیزم کوتاه، یهاداستان

 .کندیم فراهم بهتر را

 کند؛ طرح شاگردان یبرا معما و مسأله صورت به را یدرس مطالب (2

 و یعلم قیحقا کردن حفظ و معلم سخنان به دادن گوش ای و کتاب مطالعه

 یجا به معلم. ندارد دنبال به را شاگردان ابتکار قوه رشد ،یخیتار

 طرح به را آموزاندانش دیبا ،یعلم قیحقا ذکر ای یدرس مطالب انیب

 .کند بیترغ مسائل



 یهادهیا و نظرات مسائل، تا دهد اجازه آموزاندانش به دیبا معلم (3

 از پس و نوشته درس کالس تخته یرو را هادهیا نیا و کنند اعالم را خود

 و نقد را مسائل نیا که دهد اجازه آنان به خود یهادهیا و مسائل طرح

 .دهند قرار شیآزما مورد و کرده یبررس

 

 کالس در شاگردان شدن فعال_ 1

< یمحور ریفراگ> صورت به< یمحور معلم> یجا به توانیم را درس یهاکالس

 دخالت یریادگی امر در آموزدانش ،یمحور ریفراگ کالس در کرد؛ اداره

 .دارد یاساس و میمستق

 یهاوهیش بلکه کند،ینم کتهید شاگردان به را یریادگی یهاراه معلم

 یروین از استفاده با تا دهدیم قرار آنان یپا شیپ را یریادگی مختلف

 یجا به. ندینما جستجو را یریادگی روش و ریمس خود ابتکار و تیخالق

 در را آنان دیبا کند، فراهم اطالعات آموزاندانش یبرا معلم که نیا

 نیا در معلم. بپردازند اطالعات یجستجو به خود تا دهد قرار یتیموقع

 .کندیم فایا را تگریهدا و دهندهیاری نقش و راهنماست س،یتدر وهیش

 نیا از پس ،یمغز بارش روش در brain Storming یمغز بارش روش از استفاده

 هر تا خواهدیم آموزاندانش از معلم شد، ارائه کالس در یامسأله که

 ارائه از شیپ معلم. سندیبنو مسأله یبرا توانندیم که را حلراه تعداد

 نیا در یاظهارنظر گونهچیه دینبا آموزان،دانش لهیوس به هاحلراه همه

 یکاوروان در که است آزاد یتداع روش هیشب روش، نیا. دیبنما خصوص

 .ردیگیم قرار استفاده مورد

 

 

 تفکر نهیزم جادیا_ 2

 بدون و کنند تفکر آموزاندانش همه که سازد فراهم یانهیزم دیبا معلم

 تفکر ندیفرا در شاگردان هرچند. ندینما اظهار را شیخو تفکرات ینگران

 گونه نیا در. است فکر پرورش و تفکر مهم، اما کنند، اشتباه است ممکن

 داشت؛ خواهد کسانی ارزش معلم یبرا شاگرد غلط و حیصح پاسخ هاکالس

 .است شده واداشته تفکر به آموزدانش حال هر به رایز

 ییهااشتباه تا شود داده اجازه آموزاندانش به دیبا گر،ید عبارت به

 یمنته یمثمرثمر یهانشیب به هااشتباه است ممکن رایز شوند؛ مرتکب را

 شاگردان که دهد بیترت یاگونه به را یآموزش طیشرا دیبا معلم. شوند

 نخواهد آنان یبرا یمشکالت معلم با آنان نظر اختالف که شوند مطمئن

 نیا در رایز کرد طرد را شاگردان یهاشهیاند دینبا وجه چیه به. داشت

 .پرداخت نخواهند تفکر به آنان صورت

 

 خالق اذهان با ارتباط_ 3



 نیا اما کند، کیتحر را آموزدانش ذهن تواندیم یادیز حد تا معلم گرچه

 مشهور رهبران و متفکران هنرمندان، کردار و گفتار. ستین یکاف امر

 .است گرانید در خالق یانرژ کیتحر در مؤثر عوامل نیمهمتر از

 از گذشته، قرون در بزرگ، دانشمندان و استمدارانیس مورخان، شاعران،

 .ندیگویم سخن ما با خود مکتوب آثار قیطر

 روح و برافروزد را آموزاندانش یگرنشیآفر شعله تواندیم آنان خالق آتش

 حقارت احساس از یریشگیپ یبرا. بدمد آنان در را رقابت اقیاشت

 یهاانسان که شود گفته آنان به دیبا بزرگان، برابر در آموزاندانش

 قوه نیا پرورش و پشتکار تالش، با بلکه نبودند، خالق اول از هم بزرگ

 شکوفا خود وجود در را ینندگیآفر و هاینوآور ابتکارات، اندتوانسته

 .سازند

 و بروز از توانیم آموزان،دانش رشد مراحل و یزندگ نحوه شناخت با

 .کرد یریشگیپ آنها در احساس نیا شیدایپ

 

 ناب و بکر یهاشرفتیپ و هاشهیاند قیتشو_ 4

 حساب و قیدق یبرخورد دیبا آموزان،دانش رمتعارفیغ چند هر یهاپرسش با

 یجا به کرد، انیب را یرممکنیغ دهیا یآموزدانش اگر داشت؛ شده

 .شد وارد آموزدانش لیتخ نیا در دیبا ییگراواقع

: دهد جواب معلم است، نوشته یکتاب من سگ: دیبگو یکودک اگر مثالا 

 رفتار چگونه هاسگ با که کندیم هیتوص مردم به کتاب حتماا ! واقعاا؟

 کی نظر در ایدن که کنند اظهارنظر توانندیم گرید یهابچه سپس. کنند

 ...و دیبخش بهبود را امور شودیم چطور و باشد چگونه است ممکن سگ

 .است احترام مورد آنان دیعقا که داد نشان عمالا  کودکان به دیبا -

 یتلق احترام با دیبا را مسائل یبرا رمعقولیغ یهاحلراه و هاشهیاند -

 آزادانه رند،یبگ ادی مستقل طور به تا داد فرصت آنان به دیبا -. کرد

 .بپردازند اکتشافات به و کنند فکر

 

 سیتدر گوناگون یهاوهیش_ ۵

 یمختلف یهاوهیش ت،یترب و میتعل ندیفرا و سیتدر انیجر در دیبا معلم

 روش پروژه، ای طرح هیته روش مسأله، حل روش جمله، از برد؛ کار به را

 .یدرس تیموقع و موضوع با متناسب یجمع و یگروه یهاپروژه و آزاد بحث

 (1390)ترکمندی،

 

 ست؟یچ تیخالق موانع

 در ها تیخالق بروز یبرا که یموانع عمده است معتقد( ۱۹۹۳) یج سیدور

 (1377.)اقایی فیشانی،شود یم ذکر ریز صورت به است مطرح انسان



 

 :تیخالق ششگانه موانع

 یفلسف ای یخیتار میمفاه شامل عوامل از دسته نیا: یخیتار موانع. ۱

 زیچ همه: مانند دارند؛ یم باز کردن تفکر از را افراد که باشند یم

 است ریتقد دست در

 گردد، تیخالق افت موجب تواند یم یاجتماع طیمح: یاجتماع موانع. ۲

 .ندینما یم قیتشو را ییکمرو که یجوامع مانند

 جهینت در است، یارث تیخالق و هوش چون ییها مثال: یکیولوژیب موانع. ۳

 .است تفکر مانع آنها نداشتن

 یضربات با یبدن صینقا از است ممکن موانع نیا: یکیولوژیزیف موانع. ۴

 .ندیآ وجود به شود، یم وارد فرد بر مختلف حوادث و یماریب از که

: مانند است؛ فرد یروانشناخت نظام حاصل که یموانع: یروان موانع. ۵

 .شکست از ترس اضطراب،

 و جامعه کالن یساختارها به مربوط عامل نیا: یساختار کالن موانع. ۶

 .شود یم یکشور نیب یحت

 

 درس کالس در تیخالق موانع رفع ضرورت

 در و است آموزشگاه طیمح آموزان، دانش تیخالق در بازدارنده عوامل از

 با آموز دانش و کند یم منتقل را یدانش معلم یسنت پرورش و آموزش

 یبرا نهیزم جه،ینت در رد؛یگ یم قرار یابیارزش مورد آنها، حفظ زانیم

 در خالق تفکر از تیحما عدم نیا و شود ینم جادیا او در تیخالق جادیا

 آموزش جادیا یبرا است یضرور. است آن شدن خاموش زین و است مدارس

 معلم آن کننده تیهدا که درس کالس در تیخالق موانع ت،یخالق بر یمبتن

 .شود برطرف است،

 دانش در را تیخالق بود ممکن که را یمعلمان یژگیو( ۱۹۶۷' )هالمن

 :کند یم انیب ریز شرح به کنند خاموش آموزان

 گران؛ید با ییهمنوا یازا به دادن قرار فشار تحت( الف

 انه؛یجو سلطه یها طیمح و ها نگرش( ب

  معلم؛ یجد یها تیشخص( پ

 طعنه؛ و استهزاء( ت

 ؛یابیارز بر تأكید در اغراق( ث

 کردن؛ حاصل نیقی ادیز یجستجو( ج

 واگر؛ تیشخص به نسبت خصومت( چ

 تیموفق بر دیتأک بر اغراق( ح



 (1370)لفرانکویس،

 

 دانش در ینوآور و خالق تفکر پرورش در آنان نقش و یآموزش رانیمد

 آموزان

 آن مانع ای و تیخالق جادیا باعث هم توانند یم خود عملکرد با رانیمد

 زنده مجموعه آنها سازمان که بدانند دیبا رانیمد. گردد افراد در

 آنها باشند یم مواد و زاتیتجه و ابزار با تعامل در که است یانسان

 و خود یریادگی ییتوانا بهبود و طیمح در رشد و انطباق جهت در دیبا

 نیا در باشند گر انتخاب و کننده کیتحر سازمان یانسان عناصر گرید

 .دهد جیترو را ینوآور و تیخالق توانند یم رانیمد صورت

 :از عبارتند یآموزش رانیمد نقش ▪

 همکاران یبرا یقیتشو و یزشیانگ یها استیس یاجرا و نیتدو( ۱

 یها کارگاه قالب در مجرب استادان توسط یانسان یروین آموزش( ۲

 یتابستان

 معلمان یشورا جلسات در یکاربرد صورت به موضوع طرح( ۳

 نو یها ورزش کاربست و کردن شیآزما به معلمان قیتشو( ۴

 یرسم رانیمد و معلمان انیم مانهیصم روابط و آزاد طیمح جادیا( ۵

 نینو یها روش و ها افتهی کاربست یبرا مدارس

 مبادرت نینو یها روش شیآزما به که یافراد قیتشو و کار ارزش صیتشخ( ۶

 .ورزند یم

 مجامع به معلمان ورود ت،یخالق پرورش در مشورت نقش به توجه با( ۷

 نیا به ورود. بود خواهد ثمر مثمر اریبس یآموزش یها گروه یتخصص

 یاجرا و یریکارگ به معلمان، در تیخالق رشد یمعنو یفضا جادیا و مجامع

 کالس یبرگزار تجربه د،یجد یها روش جیترو ،یرقابت ،یزشیانگ یها استیس

 اریبس یابی ارزش به فرد نگرش جیترو ها کالس یکیزیف طیمح از خارج درس

 (1384)سام خانیان، .باشد یم دیمف

 

 

 نتیجه گیری و پیشنهادات

 تحول ساختار ریز تواند یم تیخالق توسعه و رشد آموزش،دانستیم که 

 و توسعه رشد، راه رایز باشد، پرورش و آموزش یزیر برنامه توسعه

 در اول حرف و است تیترب و میتعل در یگذار هیسرما کشور، یتعال

 یانسان توسعه اساس و هیپا و است یانسان توسعه افته،ی توسعه یکشورها

 اصول به هیتوص رابطه نیا در که است کالسي تیخالق بر یمبتن یریادگی

 (1386چشم،چراغ :)میینما یم را ریز

 یدیتقل نگرش یجا به داشتن یفیتحق نگرش آموزان دانش به نسبت. 1



  آموزان دانش در میمفاه جادیا یبرا منابع کردن فراهم. ۲

  کردن میتقس آرام و فعال یها تیفعال به را اوقات. ۳

 آموزان دانش یبرا یعلم دیبازد یها برنامه توسعه. ۴

 زاتیتجه و امکانات هیته و مدارس در ینوآور و تیخالق زنگ جادیا -۵

 مدارس؛ در مناسب یشگاهیآزما

 پژوهنده آموز دانش عنوان تحت خالق و پژوهشگر آموزان دانش یمعرف. ۶

 و ناب بکر، یها شرفتیپ و ها شهیاند قیتشو به ساله دهیبرگز

 معلمان؛ توسط آموزان دانش ختهیخودانگ

 به( یمحور ریفراگ) یمحور آموز دانش فرهنگ توسعه به ژهیو توجه .۷

 یاری نقش و راهنماست معلم، نکهیا دانستن و مدارس در یمحور معلم یجا

 کند؛ یم فایا را تگریهدا و دهنده

 یها پاسخ یسو به یراه معلم، توسط کالس در هنرمندانه سؤاالت طرح. ۸

 شود؛ یم گشوده خالق

 مدارس در پژوهنده آموزان دانش یعلم یها انجمن لیتشک .۹

 آموزان دانش به الزم اطالعات دادن و تیخالق ندیفرا حیتشر -۱۰

 درس کالس در معلمان توسط یلیتخ تفکر نهیزم کردن فراهم. ۱۱

 آموزان دانش یبرا یشگاهیآزما یها تیفعال بر معلمان الزام. ۱۲

 کردن تر حساس یطیمح یها محرک به را آموزان دانش. ۱۳

 کردند برخورد یمنطق و فکورانه خالق، آموزان دانش با. ۱۴

 یبرا را فرصت حداکثر و آموزان دانش به دادن ناتمام فیتکال. ۱۵

 آوردن فراهم را ابتکار و تیفرد نهیزم و دادن اکتشاف

 میباش نداشته انتظار توانشان حد از شیپ آموزان دانش به نسبت. ۱۶

 میباش داشته انتظار آنها از یفرد یها تفاوت به باتوجه بلکه

 تیخالق انیپا یب منبع عنوان به خداوند به را آموزان دانش توجه. ۱۷

 مسائل حل در یو از استعانت به را آنان و میکن جلب بخش الهام و

 م؛یساز رهنمون دشوار

 اظهار یبرا قیتشو و مختلف افکار رشیپذ نهیزم کردن فراهم. ۱۸

 احترام با دیبا را مسائل یبرا معمول ریغ یها حل راه و ها شهیاند. ۱۹

 فکر آزادانه رند،یبگ ادی مستقل طور به تا داد فرصت دیبا و کرد یتلق

 .بپردازند اکتشاف به و کنند

 ندینما تفكر آموزان دانش همه که کند فراهم یا نهیزم دیبا معلم. ۲۰

 .ندینما اظهار را شیخو تفکرات ینگران بدون و

 آموزان؛ دانش در مخالف دیعقا تحمل قدرت نهیزم جادیا. ۲۱

 آموزان؛ دانش در سازنده انتقاد پرورش. ۲۲



 نیا در و دهند قرار قیتشو مورد را رندگانیادگی خالق یآوردها دست. ۲۳

 :است داده تذکر راه پنج( ۱۹۶۵-۱۹۶۰) تورنس راستا

 برخورد احترام با رندگانیادگی متعارف ریغ یها سؤال به نسبت( الف

 . دیکن

 احترام با رندگانیادگی معمول ریغ یها حل راه و ها شهیاند به نسبت( ب

 . دیکن برخورد

 . است ارزش با آنها یها شهیاند که دیده نشان کودکان به( پ

 مورد یها یریادگی به آن در تا دیبده رندگانیادگی به ییها فرصت( ت

 خود عالقه

 .بپردازند

 از شما یابیارزش عواقب از ترس بدون تا دیده فرصت کودکان به( ث

 .بپردازند اکتشاف و تفکر یریادگی به کارشان
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