
  | 9مجله مدیران مبتکر  

 

 

   

 صحیح تربیت منظور به که است تربیت و تعلیم رکن ترین اصلی و آموزشی و تربیتی اجتماعی، نهادهای ترین ممه از مدرسه

 اندهیافت توسعه کشورهایی. است اهمیت حائز بسیار آنان متوزان رشد هدایت و استعدادها کشف و بعد چندین در آموزان دانش

 شاورزیک آنچنان و نبودند برخوردار گاز و نفت از که کشورهایی برخی اند،کرده توجه مسائل دیگر از بیش پرورش و آموزش به که

 این بر آنها دانند،می گذاریسرمایه را پرورش و آموزش در کار کشورها این هستند، یافته توسعه امروزه نداشتند، هم رونقی پر

 خواهد انجام درست روشی به مسائل همه و یافت خواهد سامان امور تمام شود گذاریسرمایه پرورش و آموزش در اگر باورند

 شده لح کشورها این در ابتدایی مسائل هستند یافته توسعه قوی پرورش و آموزش با که کشورهایی بینیممی هم عمل در شد؛

 هک طور آن نتوانسته کافی امکانات و عظیم منابع داشتن وجود با ما کشور چرا اما. دارند جهانی هایموفقیت در زیادی سهم و

 دباش کشور در بیگانه کاالهای فروش و عرضه منتظر باید و دهد قرار خود سلطه تحت را خود بازارهای و صنعت شاید و باید

 شاید  اشدب محدود بسازند بادوام و کیفیت با کاالهای بتوانند که مبتکر و مولد پویا افرادی که است آن سوال این  پاسخ شاید

 مینهز این در را ای مصاحبه شدیم آن بر دلیل همین به دانست نوآور و خالق اندیشه و فکر مولد افراد نبود در را آن علت بتوان

 .باشیم داشته مدارس موفق مدیران از یکی با

 

 

  

 

 

 

 

ایجاد فضای خالق 

 درآموزش
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چگونه می توان خالقیت  و نوآوری را از کودکی در افراد به نظر شما 

 نهادینه کرد؟

پیشرفت یک جامعه در ابعاد مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و.. 

علمان به عنوان مهمترین و م به نظام آموزشی آن جامعه بستگی دارد

رشد و پرورش دانش آموزان، که آینده  عامل نظام تعلیم و تربیت در

اید به ب .سازان جامعه هستند نقش بسیار مهمی را ایفا می کنند

دانش آموزان مسئولیت پذیری و شهامت سوال پرسیدن را آموخت 

یکی از عوامل  تا اعتماد به نفس آنان در دوران نوجوانی تقویت گردد

ش کاربردی از مهم پرورش خالقیت و نوآوری در دانش آموزان آموز

. ما باید سعی کنیم ذهن است همان  بدو ورود دانش آموز به مدرسه

دانش آموزان از همان ابتدای  آموزش در گیر مسائل کاربردی و 

چالش انگیز باشد. به عنوان مثال با توجه به سن دانش آموزان، 

آموزش تولید وسایل از کوچک تا بزرگ همچون مداد، پاک کن تا 

 رگ تر همچون میز صندلی و .... را داشته باشیم .زبوسیله های 

آموزش با تجربه و فناوری ادغام شده که این امر باعث ایجاد تفکری 

 . می شودخالق در سیستم آموزشی 

 

 

 

 

 

 

حتی می توان برای اینکه به اثربخشی و کارایی بیشتری در این زمینه 

و  نش آموزانبرسیم با ایجاد جلسات هم اندیشی و طوفان فکری با دا

حتی خانواده های آنها بسیاری از مسائل کوچک و بزرگ را به چالش 

بکشیم و راه حل های پیشنهادی از طرف آنها را به مرحله عمل 

اد با مشارکت فعال آنها ردرآوریم با این کار خالقیت نهفته را در اف

 ن آنها فعال می کنیم.لدیچه دانش آموز چه وا

 فرایند فوق بهتر است موارد زیر در نظر کرفته شود:البته برای ارتقاء 

  قوى جسمت

 درك مطلب

 توجه به عواطف 

 قدرت تخیل 

 نوآوری

 توانایى درونى

 بررسى راه هاى متفاوت 

 شوخ طبعى 

 زود قضاوت نکردن 

 سؤاالت بهتر است معلمان براى رشد و گسترش خالقیت، همچنین 

 بحث انگیز مطرح نمایند، از وسایل کمک آموزشى بهره بگیرند، 

 

 
 

 راهکار های کاربردی جهت ایجاد فضای

 خالق در فضای آموزشی

 پسرانه دبستان مدیر ، ابتدایی آموزش کارشناس نیازی سودابه خانم

علمی مقاله و کتاب جلد چندین مولف و بختیار شریف  



  | 00مجله مدیران مبتکر                                                                                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ارتباط مسائل درسى را با واقعیت هاى زندگى بیان نمایند، از 

محرکات مختلف مثل تصاویر و نمودار استفاده کنند، به تخیالت 

دانش آموزان اهمیت دهند، اعتماد به نفس دانش آموزان را تقویت 

د، در دانش آموزان احساس آرامش ایجاد نمایند، مطالب درسى کنن

را با مطلب قبلى و تجارب دانش آموزان تنظیم کنند، فعال بودن 

 فکر فرصت دهند، قرار توجه مورد را درسدانش آموزان در جریان 

 هب کنند، تیتقو را جستوجو و قیتحق بدهند، آموزان دانش به کردن

 دیعقا و افکار به دهند، تیاهم کردن حفظ از شیب دنیفهم و درک

 و بیغر و بیعج سؤاالت و ها پاسخ از بگذارند، احترام آموزان دانش

 به ند،ینما استقبال آن از و نشوند ناراحت آموزان دانش ربط بى

 انتخاب را گفتگو و بحث روش بدهند، تیاهم رىیادگی تیفیک

 مطرح را مسائلى بخواهند آموزان دانش خود از مواقع برخى ند،ینما

 کی فقط نکهیا نه کنند توجه مختلف هاى جواب و ها راه به کنند،

 و هیتجز قدرت و باشند، داشته مدنظر را نیمع و مشخص حل راه

  آموزان دانش به.دهند رشد آموزان دانش در را بودن انتقادى و لیتحل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ر، اشتباه در شیوه تفکآزمایش و خطا داد و نباید به خاطر باید فرصت 

آن ها را تنبیه و جریمه نمود. برخى مواقع پاسخ دانش آموزان فقط 

به خاطر آنکه مورد انتظار معلم نیست و با اندیشه او همخوانى ندارد 

اشتباه تلقّى مى شود. در صورتى که خطا زمینه ساز چالش فکرى و 

ازه وزان باید اجابزارى براى تکوین اندیشه است. از این رو، به دانش آم

زیرا همه افراد خطا مى کنند و بهتر است  ;داد از خطا کردن نهراسند

آن ها شهامت، شجاعت، تهوّر و جوشش فکرى براى ابداع و خالقیت 

داشته باشند و هنگام اشتباه به جاى تنبیه و سرزنش، هدایت و ارشاد 

 .شوند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


