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 و روش تدريس مبتنی بر خالقيّت  يادگيري
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 تیکشور است. قابل کی شرفتیپ یمهم برا یاز جمله عنصرها تیّو خلّاق یریادگی :دهچکی

که  کندیآموزش و پرورش فراهم م نیمسئول یامکان را برا نیا ت،یو آموزش خالق یریادگی

مقاله  نیکنند. ا جادیا اندانشجوی و آموزاندانش یریادگیو  تیخالق شیافزا یبرا ییراهکارها

قرار  یمورد بررس یفیتوص -یلیو روش تحل یفیک کردیرا با رو نآفریتیخالق سیتدر یهاوهیش

ضرورت پرورش  نیشده است. همچن حیو تشر فیتعر یریادگیو  تیمقاله خالق نی. در ادهدیم

 انیآموز خالق بدانش یهایژگیو و تیموانع خالق ت،یآموزان، عوامل مؤثر در خالقدر دانش تیخالق

اندرکاران آموزش و اهداف دست نیتراز مـهم یـکی رندگانیادگیبه  تیقشده است. آموزش خال

و گسترش  تیتقو یمناسب برا یکه پژوهش، بستر دهدیمقاله نشان م نیا یهاافتهیاست.  پرورش

 یکنندهلیو تسه طیشرا یجادکنندهیاست. معلم به عنوان ا تیو خالق ،یابتکار، نوآور یهیروح

آموزان به حفظ و عدم اجبار دانش ،یریپذانعطاف ،یینوگرا قیاز طر تواندیان مآموزدانش یریادگی

ابراز وجود  یبرا یسازنهیآموزش، زم یقالب یهااز راهبردها و روش زیپره ،یشوخ طبع ،یانباشت ذهن

و باالخره توأم ساختن  رانیفراگ یحس کنجکاو کیاعتماد به نفس در آنان، تحر شیشاگردان و افزا

 در کودکان و نوجوانان بپردازد. تیپژوهش به آموزش خالق و پرورش خالق ازش بآمو

  .یریادگی ت،یخالق س،یروش تدر: کلمات کلیدی
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 . مقدمه1

تی به شود و حهای مهمی هستند که زندگی آدمی بدون آنها دچار فرسودگی و درجازدن میاز جمله فعالیت 2و خالقیت 1یادگیری           

های در چند دهه اخیر، نظامتوان اذعان داشت که بدون این دو زندگی انسان حتی ممکن است به ورطه نابودی کشیده شود. جرأت می

ده های بسیار کـر ویژه خالقیت، حل مسئله و تفکر انتقادی تالش به های شناختی عالی،توانایی ءآمـوزش و پرورش کـشورها به منظور ارتقا

بـسیار زیـاد و روزافـزون آن این واقعیت و ضرورت انکارناپذیر را به  حجم با نسبی و متغیر بودن علوم همراه (.1831یگرینژاد ود ی)مهرندا

عالوه بر احساس واماندگی  آموختگاندانش باشد، خاطر سپاری دانشاگر هدف تعلیم و تربیت کمک بـه اکـتساب و به که وجود آورده است

امروزه همة متخصصان و  شناخت و نوآوری کوشا باشند فرآیند توانند در تـوسعه دانش و پیشبردگمی در برابر هجوم اطـالعات نـمیو سردر

و نوآور باشد، بـنابراین  و پرورش بـر ایـن باورند که باید یکی از اهداف اصلی آموزش و پرورش تربیت نسل خالق دست اندرکاران آموزش

و  اجتماعی -آموزش روش تدریس، روش ارزشیابی، فضای روانی مورد های آموزشی، یعنی محتوایییر اساسی عناصر برنامهاصـالح و تـغ

با پیشرفت روز افزون دانش و  .هاستخالقیت و نوآوری محرک اصلی تمدن. است فضای فـیزیکی آمـوزشگاه از اهمیت بسیار برخوردار

هایی است که با کمک آن بتواند همگام با توسعه علم و فناوری نیازمند آموزش مهارت ات، امروزه جامعه ماتکنولوژی و جریان گسترده اطالع

ی آنچه در زمینه شده و به حل آنها بپردازند. هایی باشد که بتوانند با مغزی خالق با مشکالت روبروپیش برود. هدف باید پرورش انسان به

تر به این امر که چگونه می توان مبتنی بر خالقیت رگیرنده ی شیوه های پرورش خالقیت است، و کمخالقیت ارائه شده است، بیشتر در ب

کرد، پرداخته شده است. در روش تدریس مبتنی بر خالقیت، تالش بر این است که شیوه خالقانه عمل کردن از سوی معلم و دانش  عمل

های خالقیت آن را خالقانه نامید. کند که بتوان با شاخصیس حاضر به گونه ای تدریسآموز باز نموده شود. معلم باید با استفاده از روش تدر

 (.232: 1831)آقازاده، گیردهای خالقانه بهرهآموزان هم باید در فراگیری از راهدانش

 بیان مسأله. 2

م به خودی خود، ضامن حل بسیاری از مسائل و هرچند علم، توسعه و پیشرفت نیاز اولیه بشر امروزی است، ولی باید دانست که عل         

تواند مسائل و مشکالت را العاده و قدرتمند خالقیت است که میها مواجه خواهیم شد نیست، تنها نیروی فوقای که ما با آنمشکالت آینده

تند؛ برخی در یک زمینه دارای خالقیت ها دارای قوّه خالقیت هسانسان (.www.zibaweb.com)ای از سر راه بشربرداردالعادهبه طرز خارق

آموزان شکوفا گشته و یا از بین برود. بنابراین باید محیط و فضای تواند توسط معلمان در دانشای دیگر. خالقیت میبیشتر و برخی در زمینه

ت که شیوه خالقانه عمل کردن از سوی تالش بر این اسلذا در این مقاله  آموزان فراهم آورد.مساعدی برای رشد و پرورش قوّه خالقیت دانش

 معلم و دانش آموز باز نموده شود.

 

 پیشینه تحقیق. 3

( در پژوهشی تحت عنوان بررسی و مقایسه دو روش تدریس بدیعه پردازی و روش سخنرانی در پرورش خالقیت و 1832تجری)          

ین نمره های خالقیت دانش آموزانی که در درس اجتماعی با روش پیشرفت تحصیلی در درس تعلیمات اجتماعی به این نتیجه رسید که ب

 (.1832)تجری، بدیعه پردازی آموزش می بینند، تفاوت معناداری وجود دارد

                                                           
1- Learning  
2-  Creativity 



 63-70، ص   1314 شهریور،  1، جلد 3علوم انسانی اسالمی، شماره 

ISSN: 4719-2148     
http://www.joih.ir  

 

 

65 

 

تاثیربه کارگیری روش های تدریس خالق بر خالقیت دانش آموزان پایه چهارم »( با عنوان1831در پژوهشی که جبلی آده وسبحانی)         

انجام دادند به این نتیجه رسیدند که بی نگروه آزمایش و گروه گواه در چهار مولفه ی « 39-31ستان گلستان در سال تحصیلیابتدایی ا

درصد نتیجه گیری کرده اند  33خالقیت )سیالی، انعطاف پذیری، اصالت و بسط( تفاوت معنا داری وجود دارد. این پژوهشگران با اطمینان 

 (.1831)جبلی آده و دیگری، ش آموزان گروه آزمایش نسبت به گروه گواه بیشتر استکه میزان رشد خالقیت دان

( که با هدف شناخت تأثیر نرم افزار آموزشی ویکی و نیکی بر میزان خالقیت وپیشرفت 1831درپژوهش مومنی، پاکدامن والری)         

م افزار، بر میزان خالقیت و پیشرفت تحصیلی درس ریاضی دانش تحصیلی در درس ریاضی انجامک دادند به این نتیجه رسیدند که این نر

 (.1831)مومنی، آموزان پسر پایه پنجم مقطع ابتدایی تأثیر مثبت دارد

( پژوهشی با عنوان تاثیر یادگیری در محیط شاد انجام داد. نتایج پژوهش وی نشان داد که یکی از روش های پرورش 2998)8هایق         

 (.2998)هایق، پردازی و یادگیری شاد و خالق مستلزم به کارگیری روش های مختلف از جمله امکان اندیشی استخالقیت، خیال 

فراشناختی، خودکارآمدی، یافته های بابایی امیری و عاشوری نشان داد که میان بسط دهی، سازمان دهی، تفکرانتقادی، خودنظم دهی        

 (.1838)بابایی امیری ودیگری،لی رابطه مثبت ومعنادار وجود داردخالقیت وهوش هیجانی با پیشرفت تحصی

 

 

 تعریف خلّاقیّت. 4

 دهیم:قرار می سیرهای زیادی شده است. در اینجا برخی از تعاریف مهم را مورد براز خالقیت تعریف         

  زمانسا خالقیت یعنی تالش برای ایجاد یک تغییر هدفدار در توان اجتماعی یا اقتصادی   

  های ذهنی برای ایجاد یک فکر یا مفهوم جدید استخالقیت بکارگیری توانایی  

بحث مدیریت نظیر به وجود آوردن یک محصول جدید  خالقیت یعنی توانایی پرورش یا به وجود آوردن یک انگاره یا اندیشه جدید )در    

  است(

 (.89: 1811آرام، یلی)ننوین اه طی شده قبلی به طرزیخالقیت عبارت است از طی کردن راهی تازه یا پیمودن یک ر

های اصلی تفکر یا اندیشیدن است. تفکر عبارت است از فرایند بازآرایی یا تغییر اطالعات و نمادهای کسب شده موجود خالقیت یکی از جنبه

 :در حافظه درازمدت. تفکر بر دو نوع است

  .ازآرایی یا دوباره سازی اطالعات و نمادهای کسب شده موجود در حافظه درازمدتتفکر همگرا: تفکر همگرا عبارت است از فرایند ب

تفکر واگرا: تفکر واگرا عبارت است از فرایند ترکیب و نوآرایی اطالعات و نمادهای کسب شده موجود در حافظه درازمدت، خالقیت یعنی 

: 1839 ف،یس)ارج می نهیم 2و لئوناردوداوینچی 1ان بزرگی اینشتایناین ها تفکراتی هستند که ما وجود آن ها را در متفکر .تفکر واگرا

229.) 

                                                           
3 . Haigh 
4 - Albert Einstein 
5 - Leonardo Davinci 
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براساس این تعریف خالقیت ارتباط مستقیمی با قوه تخیل یا توانایی تصویرسازی ذهنی دارد. این توانایی عبارت است از فرایند            

های جدید برای انجام دادن بهتر کارها؛ ت از فرایند یافتن راههای ادراک شده در ذهن و خالقیت عبارت استشکیل تصویرهایی از پدیده

 های نوین برای تولیدات و خدمات جدید وخالقیت یعنی توانایی ارائه راه حل جدید برای حل مسائل؛ خالقیت یعنی ارائه فکرها و طرح

 (.www.mgtsolution.com) هااستمرار آن پس از غیبت آن پدیده

                                                                                        

 تعریف یادگیری. 5

یادگیری یکی از مهم ترین زمینه ها در روانشناسی امروز و در عین حال یکی از مشکل ترین مفاهیم برای تعریف کردن است. هدف          

شناسان مختلف تعریف متفاوتی از یادگیری ارائه داده اند. رفتارگرایان یادگیری روان (.89: 1839 ف،ی)سآموزش آسان کردن یادگیری است

، آن را کسب بینش های جدید یا 1تعریف کرده اند، در حالی که روان شناسان مکتب گشتالت« تغییر در رفتار قابل مشاهده واندازه گیری»را

: 1839)شعبانی، داندمی « د نسبتا پایدار در توان رفتاری فرد بر اثر تجربهفراین»یادگیری را  1تغییر در بینش های گذشته می دانند. کیمبل

و یادگیری متداول در آموزش و پرورش به جای استفاده از تمام استعدادها و هدایت این توانایی های بالقوه دانش  روش های تدریس(.19

ایش کردن و تجزیه وتحلیل درباره پدیده ها، که می توانند آموزان برای تحقیق وتفحص، جستجوکردن، مشاهده کردن، تجربه کردن و آزم

تمام استعدادهای دانش آموزان را پرورش دهند، تنها به روش مقطعی و بیان لفظی مطالب اکتفا می کنند. نا دیده گرفتن این امور و تأکید 

رد و آنان را افرادی منفعل و بی عالقه به تحصیل به بیش از حد بر روش های غیر فعال، ذوق خالقیت و ابتکار دانش آموزان را از بین می ب

یادگیری معنادار، یادداری مطالب یادگرفته شده و  (.1831)مقیمی ودیگری، بار می آورد که نتیجه آن به صورت افت تحصیلی بروز می کند

 ستند.افزایش انگیزه از جمله مولفه های مهمی است که نظام های آموزشی و مدارس در صدد ایجاد آن ه

امروزه تمرکز بر این است که یادگیری چگونه روی می دهد، زبان آموز چگونه یاد می گیرد وچگونه می تواند به بهتر شدن یادگیری           

همه پیشرفت های شگفت انگیز انسان در دنیای امروز، زاییده یادگیری است. انسان بیشتر توانایی  (.1839، نژاد)پوردریاییخودکمک کند

 های خود را از طریق یادگیری به دست می آورد؛ از طریق یادگیری، رشد فکری می یابد و توانایی های ذهنی خود را فعلیت می بخشد.

. 

 ویژگی های افراد خلّاق. 6

عوامل زیر را « 3استیز»اند تا مشخصات افرادی که دارای سطح باالیی از خالقیت هستند مشخص کنند، عی داشتهروانشناسان س          

 :برای افراد خالق بیان داشته است

 توانایی ایجاد تعداد زیادی ایده به طور سریع : سالمت رواني و ادراکي

 ذهنیتوانایی دست کشیدن از یک قاعده و چارچوب  :انعطاف پذيری ادراك

 توانایی در ایجاد و ارائه پیشنهادهای جدید :ابتکار

                                                           
6 -Gestalt 
7 -Kimball 
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 های جدید مسائل پیچیدهتوجه کردن و در نظر گرفتن چالش :ترجیح دادن پیچیدگي نسبت به سادگي

  (http://www.mgtsolution.com)  های نومتفاوت بودن از همکاران در ارائه نظرات و اندیشه :استقالل رأی و داوری

 س و خلّاقیّتکالس در. 7

کالس درس که بخش عمده ای از فعالیت تدریس و یادگیری در آن صورت می گیرد ، نقش اساسی در ایجاد زمینه برای خالقیت دارد. 

فضای عاطفی، شرایط فیزیکی، جو یادگیری، میزان انگیزه برای آموختن و ... از عوامل درون کالسی هستند که بر پدیدآیی خالقیت اثر 

ر میان عوامل یاد شده، نقش معلم در پرورش خالقیت انکار ناپذیر است. اثر تعامل معلم در اثر کالس از دو جنبه قابل مالحظه گذارند. د

است: رابطه عاطفی با دانش آموزان و رابطه آموزشی و یاددهی . ایجاد شرایط مساعد برای رشد خالقیت مستلزم این است که معلم جوی 

س درس ایجاد کند. به طوری که دانش آموز بتوانند با احساس امنیت، عقاید و نظریان خویش را ابراز دارند. معلم صمیمانه و مطمئن در کال

پس از تأمین نیاز عاطفی دانش آموزان ، می تواند با اجرای اصول مناسب آموزشی دانش آموزان را هر چه بیشتر رهنمون گردد. نکته حائز 

هماهنگ  جمع با کمتر خالق آموزان دانش اغلب که این به توجه  القیت و دانش آموزان خالق است.اهمیت دیگر، نوع نگرش معلم به خ

 (.231: 1839) آقازاده، آفرین هستندآموزان دردسرکنند که آنان، دانشهستند و رفتارشان قابل پیش بینی نیست، بعضی معلمان فکر می

 

 نقش معلم در پرورش خلّاقیّت. 8

معلمی، خودسازی خالقیتی مقدم بر خالق سازی یادگیرندگان است. بنابراین اگر می خواهیم دانش آموزانی خالق داشته  در حرفه         

تواند از آموزان میدانش یادگیری یکنندهشرایط و تسهیلی معلم به عنوان ایجادکننده (.231: 1839) آقازاده،باشیم باید معلمانی خالق بود

 های قالبی آموزش،پرهیز از راهبردها و روش شوخ طبعی، آموزان به حفظ و انباشت ذهنی،عدم اجبار دانش پذیری،فانعطا طریق نوگرایی،

تحریک حس کنجکاوی فراگیران و باالخره توأم ساختن آموزش با  ابراز وجود شاگردان و افزایش اعتماد به نفس در آنان، سازی برایزمینه

 (.3: 1831)چراغ چشم، خالقیت در کودکان و نوجوانان بپردازدپژوهش به آموزش خالق و پرورش 

 . 

 اصول توسعه وپرورش خالقیت دانش آموزان. 9

مهم ترین مسأله بعد از تشخیص خالقیت در افراد، حفظ و چگونگی پرورش آن است. باید انگیزه ذاتی خالقیت، پرورش یابد. بهترین روش 

های تدریس شان به یکدیگر مرتبط شود. روشه آنان کمک کنیم تا استعدادها، مهارت ها و عالیقبرای حفظ خالقیت در افراد این است که ب

تواند در این زمینه موثر باشد. درک و شناخت انگیزه درونی نیز مرحله ای بسیارمهم برای تشویق خالقیت از جمله راهبردهایی است که می

ستعداد، مهارت و تالش الزم است، اما کافی نیست. انگیزه درونی باید به آن اضافه شودتا خالقیت در افراد است. برای ایجاد خالقیت، هوش، ا

خالقیت شکل بگیرد. باید امکانات مناسبی به منظور پرورش خالقیت های افراد ارائه شود و معلم و استاد اجازه عکس العمل داشته باشد تا 

آموزان وانصراف برخی از دانشجویان زدگی و ترک تحصیل دانشه را ببرد. علت دلبرای پرورش خالقیت، از کمترین زمان، بیشترین استفاد
                                                                                                                                                                          
8 -Astyz 
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در نظام آموزش عالی، نبود چنین امری در فرایند آموزش و یادگیری است. خالقیت جو هره پیشرفت علمی است. اصول توسعه وپرورش 

 خالقیت دانش آموزان عبارتند از:

 تفکرخالق را باارزش بدانید.

 د بدهید تفکر خالق خود را ارزشمند بداند.به کودک یا

 تحمل عقاید تازه را افزایش دهید.

 در کالس جوی خالق ایجاد کنید.

 یادگیری خود انگیز را تشویق و ارزشیابی کنید.

 از تحمیل یک الگوی خاص اجتناب کنید.

 دست کاری اشیاء و عقاید را تشویق کنید.

   (.233: 1831)آقازاده، تر کنیدبچه ها را نسبت به محرک های محیطی حساس 

 

  موانع خالقیت. 11

نداشتن اعتماد به نفس و ترس از انتقاد و شکست، تمایل به همگونی، دلسرد شدن، تأکید  :به طور کلی موانع خالقیت شامل موارد زیر است

از طرفین مغز، مقاوم نبودن، کمرویی،  کاری، وابستگی و جمود فکری، نبود تمرکز ذهنی، استفاده نکردنهای پیشین، محافظهبر عادت

 (. www.zibaweb.com)پذیر نبودن و عدم تمرکز ذهنیانعطاف

 

 آموزانموانع رشد خالقیت در دانش. 11

 آموز به عنوان مالک خوب بودن تأکید زیاد بر نمره دانش 

  های تدریس سنتی و مبتنی بر معلم محوریروش

 عدم شناخت معلم نسبت به خالقیت 

 آموزان های خالق دانشبود حداقل امکانات الزم برای انجام فعالیتن

 های درسی اهداف و محتوای کتاب
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 آموزان های فردی دانشتوجه نکردن به تفاوت

 های جدید عدم پذیرش ایده

 آموزان ارائه تکالیف درسی زیاد به دانش

 (.www.zibaweb.com) استهزاء و تمسخر به خاطرایده یا نظراشتباه

 

 مراحل اجرای روش تدریس مبتنی بر خالقیت. 12

 ای است که باید انجام شود.ارائه مسئله: منظور از ارائه مسئله، تعیین وظیفه 

 .راه حل یابی: در مرحله حاضر به دانش آموزان یاری گردد تا راه حل های مورد نظرشان را اعالم کنند 

 را وادار کند تا از میان انواعی از راه حل هایی که در نظر گرفته اند  گزینش و کاربست: معلم تالش می کند دانش آموزان

 بهترین راه حل را برای حل مسئله برگزیند.

 های ارزشیابی: در این مرحله از مجموعه عملیات انجام گرفته، ارزشیابی می شود. با توجه به محدود بودن زمان کالس

 (.232: 1831)آقازاده، ه ها به عهده معلم باشددرس، مطلوب است ارزشیابی از فرایندها و مجموع

 
 

 گیریبحث و نتیجه. 13

 روش .یکی از روشهای یادگیری است که هم در زندگی روزمره و هم در کشف مسائل پیچیده علمی کاربرد دارد خالقیتروش           

جای این که پویا و با تحرک باشند فرضا همانند یک  اگر معلمین بهبرای زندگی است.  دانش آموزدر حقیقت، نوعی آماده کردن  خالقیت

های برای پرسش .ضبط صوت عمل کنند یعنی فقط اطالعات را منتقل کنند مسلم است که قوه ابتکار وعمل دانش آموزان گرفته خواهد شد

باید به  روحیه پرسشگری و کنجکاوی ها را بیابند. تقویتآموزان باید اهمیت قائل شد و آنان را راهنمایی کرد تا خود جواب پرسشدانش

معلمان باید دانش  .کودکان نشان داد که عقایدشان دارای ارزش است و عقایدی که امکان اجرای آن در کالس میسر باشد، پذیرفتنی است

کنند تا مشوق کاوشهای آموزان را برای ادامه فعالیت های خود تا پیدا کردن جواب کامل مسأله تشویق کنند و در کالس فضایی آزاد فراهم 

های تدریس خالقانه یادگیرنده باشد و با این نکته توجه داشته باشند که خالقیت قابل آموزش و یادگیری است. بنابراین باید در روش

ز، یکی از آموزان و افراد جامعه ایجاد شود. الگوی پرورش خالقیت ویلیامتغییری ایجاد شود و راهکارهایی برای افزایش خالقیت در دانش

 الگوهای پرورش خالقیت است که می توان با کاربست دقیق راهبردهای آن به این هدف نائل شد.
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