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مقاله شماره 1

را در سایت تیزلند بیابید!
اسکن کنید یا اینجا کلیک کنید!

موانع پرورش خالقیت
کودکان در خانه
خالقیت ،توانایی قابل پرورش هست .اما گاهی
خانوادهها ناخواسته موانعی در مسیر پرورش
این توانایی ایجاد میکنند.

همــه کــودکان توانایــی و اســتعداد خالقیــت را دارنــد،
لیکــن در ســطح کلــی محیــط یادگیــری  ،یــاد میگیرنــد کــه
غیــر خــاق باشــند .موانــع بســیاری ســبب میشــوند کــه
کــودکان مــا در محیــط خانــه و مدرســه دچــار محدودیــت
تفکــر گردنــد و نتواننــد خالقیــت خــود را بــروز دهنــد.
شناســایی ایــن موانــع مــا را یــاری میکنــد تــا بتوانیــم
بــا آگاهــی ،آنهــا را برطــرف ســاخته و مســیر خالقیــت
کــودکان خــود را هموارســازیم .در ادامــه بــه برخــی از ایــن
موانــع موجــود در خانــه اشــاره میشــود.

خــود اختیــاری نداشــته باشــد .عــادت کــردن کــودک
بــه کارهــای تکــراری و نداشــتن اختیــار و اســتقالل،
خالقیــت کــودکان را تحــت شــعاع قــرار میدهــد.

#

نقد و ارزیابی مداوم کودک

بعضــی والدیــن فرصت اشــتباه کــردن را به کــودکان

خــود نمیدهنــد و احســاس میکننــد کــه کــودک
بایــد هماننــد خودشــان کارهــا را صحیــح و باظرافت

#

حاکمیت قوانین خشک و انعطافناپذیر

برخــی والدیــن کــودکان خــود را محــدود کــرده و

بــرای تمامــی امــور آنهــا اعــم؛ از درس خوانــدن،
غــذا خــوردن ،تفریــح  ،اســتراحت و  ...برنامهریــزی
میکننــد و کــودکان خــود را محــدود بــه ایــن برنامــه
میســازند .ایــن امــر ســبب میشــود کــه کــودک
بــه انجــام دادن کارهــای تکــراری عــادت کنــد و از
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انجــام دهــد ،برایــن اســاس بهطــور مــداوم کــودک
خــود را موردنقــد قــرار میدهنــد .ایــن کار ســبب
میگــردد کــه آزادی و امنیــت خاطــر کــودک از بیــن
بــرود و یــک تــرس مرضــی در او شــکل بگیــرد ،ایــن
تــرس مرضــی باعــث میشــود کــه کــودک از انجــام
کارهــای مبتکرانــه و ابــراز ایدههــای جدیــد هــراس
داشــته باشــد.

برخــی والدیــن تمایــل دارنــد کــه فرزندشــان درک

میدهنــد و در مشــارکتهای جمعــی تنهــا از آنهــا

باالتــری از ســن خــود داشــته باشــد و ایــن خواســته

نظــر میخواهنــد .ایــن نــوع برخــورد  ،تحقیــر و

را بهطــور نابجــا تحمیــل میکننــد .آنهــا از کــودک

کمرنــگ شــدن تفکــر خــاق را در دختــران بــه دنبــال

میخواهنــد کــه ماننــد بزرگترهــا رفتــار کنــد و

دارد.

حــرکات کودکانــه و شــیطنتها را کنــار بگــذارد،
درصورتیکــه ایــن حــرکات و شــیطنتها فرصــت
خالقیــت را بــه کــودک میدهــد .کــودک از طریــق
شــیطنت و بــازی اســت کــه میتوانــد به حل مســئله
و خالقیــت برســد .تحمیــل نقــش بزرگســالی بــه
کــودک رفتارهــای ســاختگی را در او ایجــاد میکنــد
و اســتعدادهای خالقانــه او را ریشــهکن میســازد.

#

اولویت افراطی به هوش و حافظه

#

نادیده گرفتن قوه تخیل کودک

خالقیــت کــودکان از قــوه تخیــل آنهــا سرچشــمه

میگیــرد ،امــا اغلــب اولیــا فرزنــدان خــود را از
خیالپــردازی منــع میکننــد و گاهــی افــکار آنهــا
را مــورد تمســخر نیــز قــرار میدهنــد .زمانــی کــه
کــودک نتوانــد خیالپــردازی کنــد یــا از تــرس
والدیــن و اطرافیــان افــکار خــود را عنــوان کنــد ،در
ســنین باالتــر هــم نمیتوانــد خــاق شــود.

بســیاری از والدیــن احســاس میکننــد کــه چنانچــه

منع کردن یا بیتوجهی به شوخطبعی کودک

فرزندشــان بهخوبــی بتوانــد اطالعــات درســی خــود

یکــی از خصوصیــات افــراد خــاق ،شــوخطبعی

را یــاد بگیــرد و نمــرات باالیــی بگیــرد ،پــس بســیار

آنهاســت .آنهــا میتواننــد فیالبداهــه در مــورد

موفــق اســت ،ازایــنرو بــر روی هــوش و حافظــه

موضوعــات مختلــف شــوخی کننــد .لیکــن در برخــی

کــودک خــود تأکیــد بســیاری دارنــد و پیدرپــی او را

خانوادههــا جدیــت بیشازانــدازه ،ایــن امــکان

بــه کالسهــای کمکآموزشــی میفرســتند ،ایــن امــر

را بــه کــودک نمیدهــد تــا شــوخی کنــد .شــوخی

ســبب میشــود کــه تنهــا هــوش و حافظــه پایــه قرار

نکــردن ،خشــکی و عــدم انعطــاف را در کــودک ایجــاد

بگیــرد و بــا پایــه قــرار دادن هــوش ،فرصتــی بــرای

میکنــد.

پــرورش ســایر اســتعدادهای کــودک کــه مهمتریــن
آنهــا تفکــر خــاق اســت ،فراهــم نشــود.

#

بها دادن به نقش جنسیت

#

پراکنده ساختن ذهن کودک

بســیاری از والدیــن بهغلــط تصــور میکننــد

کــه اگــر کــودکان خــود را در یکزمــان واحــد بــه

درگذشــته بــاور بــر ایــن بــود کــه پســران از هــوش

کالسهــای متنــوع بفرســتند و بــه فعالیتهــای

و قابلیتهــای باالتــری نســبت بــه دختــران

مختلــف وادارنــد ،خالقیــت آنهــا را پــرورش دادهاند.

برخوردارنــد .لیکــن نتایــج تحقیقــات اثبــات کــرده

لیکــن ایــن کار آنهــا ســبب میشــود ذهــن کــودک

کــه زنــان قابلیتهــای بســیاری دارنــد و در عرصــه

از ایــن شــاخه بــه آن شــاخه بپــرد و نتوانــد روی یــک

صنعــت توانســتهاند بهجایگاههــای رفیــع برســند.

کار تمرکــز کافــی داشــته باشــد .عــدم تمرکــز یکــی از

باوجــود تمامــی ایــن مــوارد ،هماکنــون نیــز

موانــع اساســی خالقیــت بــه شــمار میآیــد.
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#

تحمیل نقشهای کاذب بزرگسالی

برخــی والدیــن بــه کــودکان پســر اهمیــت بســیاری
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مقاله شماره 2

را در سایت تیزلند بیابید!
اسکن کنید یا اینجا کلیک کنید!

انواع راه های پرورش خالقیت در کودکان

انواع راه های
پرورش خالقیت
در کودکان

خالقیت توانایی قابل اکتساب هست
و هر فرد میتواند آن را در وجود خود
کشف کرده و پرورش دهد.

درگذشــته تصــور میشــد کــه خالقیــت
توانایــی منحصربهفــردی هســت و هماننــد
هــوش بــاال ،تنهــا تعــدادی از آن برخــوردار
هســتند،در طــی گــذر زمــان دانشــمندان و
محققــان روانشناســی ایــن ســؤال را مطــرح

ً
اساســا خالقیــت درونــی و
کردنــد کــه آیــا
ذاتــی اســت یــا بیرونــی و اکتســابی و بــا
بررســی تواناییهــای افــراد خــاق  ،بــه
ایــن نتیجــه رســیدند کــه خالقیــت قابــل
اکتســاب و آمــوزش هســت .در وجــود
تمامــی انســانها ،قابلیتهــای خالقانــه بــه
ودیعــه گذاشتهشــده اســت ،برخــی از افــراد
ایــن قابلیتهــا را در بســتر زندگــی شــکوفا
میســازند و برخــی دیگــر توانایــی شــناخت
و پرورانــدن آن را ندارنــد .حــال ایــن ســؤال
پیــش میآیــد کــه خالقیــت چیســت و مــا
چگونــه میتوانیــم آن را پــرورش دهیــم؟

خالقیت چیست؟
خالقیت زمانی بروز میکند که فرد با
یک مسئله و مشکل روبهرو میشود،
در آنجاست که او باید با استفاده از
دانستهها و تجربیات خود ،راهحل یا
راهحلهایی را ارائه دهد تا بتواند آن
مشکل را حل کند .پس میتوان گفت
که خالقیت عبارت است از توانایی تولید
راهحلهای جدید ،مناسب و متنوع برای
حل مسائل و مشکالت .حال ما چگونه
قادر میشویم که این توانایی را شکوفا
سازیم .در ادامه به عوامل مؤثر در بروز
خالقیت اشاره میشود.
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عوامل مؤثر در بروز و

1

پرورش خالقیت
یکــی از عوامــل مهمــی که
ســبب میشــود ،افــراد در

مســیر خالقیــت گام بردارنــد،
هدفمنــدی اســت .زمانــی
کــه مــا بــرای خــود هدفــی
در نظــر بگیریــم ،راه بــرای
خــود مشــخص میکنیــم و از
پراکندگــی ذهنــی بــه تمرکــز
میر ســیم .

2

پرســش کــردن ،یکــی از
اصــول مهمــی اســت کــه

میتوانــد زمینهســاز خالقیــت
باشــد ،لیکــن در بــروز خالقیــت
نمیتــوان هــر پرسشــی را
بهعنــوان پرســش خالقانــه در
نظــر گرفــت .پرســشهایی
کــه تبییــن و دلیــل بــه
همــراه دارنــد ،در شــکلگیری
خالقیــت مؤثــر میباشــند.
ایــن پرســشها بــا کلماتــی
ماننــد چــرا ،چگونــه و ...آغــاز
میشــو ند

3

هــر فــرد در رابطــه
کــه

بامطالعــهای

دارد یــا کاری کــه انجــام
میدهد،کمکــم
خــود،

بــه

در

ذهــن

یــک

ایــده

میرســد .بهتــر اســت کــه

5
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مــا بــرای ثبــت ایدههــای
خــود ،دفترچــه یادداشــتی را
همیشــه همــراه خــود داشــته
باشــیم و ایدههایمــان را در آن
بنویســم .مــرور ایــن ایدههــا،
بــه پــرورش خالقیــت کمــک
بســیاری

4

میکنــد.

بــرای پــرورش خالقیــت
میتوانیــم

گروههــای

کاری و علمــی تشــکیل داده
و بامطالعــه و آگاهــی قبلــی
وارد بحــث در گــروه بشــویم.
از ابــراز نظــر نهراســیم و
نظــرات مخالــف را نقــض
نکنیــم .شــرکت در بحثهــای
گروهــی ،ســبب میشــود کــه
یــک مفهــوم از منظــر افــراد
مختلــف بررسیشــده و ایــن
بررســی فرصــت ایــده را فراهــم
مــیآورد.

5

ذهــن هــر انســانی در
ســاعاتی از شــبانهروز ،بهتر

میتوانــد بــه فعالیــت خالقانــه
بپــردازد ،پــس بهتــر اســت
کــه بــا برنامهریــزی مناســب
ایــن زمــان را بــه تفکــر و مــرور
یافتههــای خــود اختصــاص
دهیــم.
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6

عــاوه بــر زمــان ،در
بــروز خالقیــت مــکان

نیــز تأثیرگــذار اســت .هــر
انســانی بــا توجــه بــه شــناختی
کــه از خــود دارد ،میدانــد
کــه در چــه مکانهایــی
آرامــش بیشــتری دارد .برخــی
انســانها در طبیعــت ایــن
آرامــش را تجربــه میکننــد،
برخــی در فضاهــای خلــوت و...
 .مــا بــا توجــه بــه شــناختی
کــه از خودداریــم ،میتوانیــم
مــکان مناســب خــود را یافتــه
و بــا خاطرآســوده بهپیــش
رویــم..

7

از کمیــت بــه کیفیــت
برســیم .بــرای شــروع

یــک فعالیــت خالقانــه ،بهتــر
راک
اســت کــه تمــام افــکاری
ِ
در مــورد یــک موضــوع بــه
ذهنمــان میرســد را روی
کاغــذ بیاوریــم و رفتهرفتــه
در طــی آگاهــی بیشــتر از
موضــوع میتوانیــم از تعــداد
ایــن افــکار بکاهیــم و فکــری
کــه بهتــر اســت را بپرورانیــم.
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مطالعــه پروژههــای افــراد
دیگــر نیــز میتوانــد،در ایجــاد

ایــده خالقانــه مثمــر ثمــر باشــد،
بهشــرط اینکــه فــرد خــود را محــدود
بــه آنهــا نکــرده و در کنــار مطالعــه
آنهــا بــه مطالعــه کتابهــا و
منابــع مهــم نیــز بپــردازد.

9

تمریــن خالقیــت نیــز میتوانــد
در پرورانــدن آن مؤثــر باشــد.

در تمریــن خالقیــت ،مــا میتوانیــم
 20تــا  25دقیقــه زمــان را در طــی
روز ،بــرای فکــر کــردن بــه مســئلهای
اختصــاص دهیــم  .ایــن مســئله
میتوانــد مســئله کاری مــا باشــد یــا
مباحــث یکــی از دروس مــا.

10

عــاوه بــر عوامــل یادشــده مــا
میتوانیــم بــا قــرار گرفتــن در

موقعیتهایــی همچــون؛ مســافرت
،تماشــای شــبکهها تلویزیونــی،
حضــور مؤثــر در فضاهــای مجــازی،
تعامــل بــا افــراد کارآزمــوده و اهــل
مطالعــه و ...کســب اطــاع نمــوده و
در مســیر خالقیــت گام برداریــم.
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مقاله شماره 3

را در سایت تیزلند بیابید!
اسکن کنید یا اینجا کلیک کنید!

کدام نوع ارزشیابی
یادگیری بیشتری را
دربر دارد؟

یکی از دغدغههای والدین در رابطه با
ً
اساسا ارزشیابی
ارزشیابیاین است که
توصیفی مفیدتر است یا ارزشیابی سنتی که
درگذشته انجام میشد.
ارزشیابی کمی و کیفی(توصیفی)

اساسـ ً
ـا ارزشــیابی کمــی بهتراســت یــا ارزشــیابی

ارزشــیابی کمــی ارزشــیابیای اســت کــه در آن از

کیفی(توصیفــی)؟ بــرای پاســخ بــه ایــن ســؤال

کمیــت و عــدد اســتفاده میشــود و ایــن کمیــت

بــه تفاوتهــای بیــن ایــن دو نــوع ارزشــیابی

بیــن  20 - 0هســت .ارزشــیابی کیفی(توصیفــی)

پرداختــه میشــود.

ارزشــیابیای اســت کــه در آن بهجــای کمیــت
،کیفیــت مطــرح اســت و بجــای نمــره در آن از
مقیاسهایــی مثــل :درحــد انتظــار ،نزدیــک بــه
انتظــار ،نیــاز بــه تــاش و  ...اســتفاده میشــود.
درگذشــته نظــام آموزشوپــرورش کشــور مــا،
از ارزشــیابی کمــی و ســنتی اســتفاده میکــرد،
امــا درســالهای اخیــر ارزشــیابی بهصــورت کیفــی
(توصیفــی) انجــام میشــود.
یکــی از بحثهــا و ســواالتی کــه در رابطــه بــا
ارزشــیابی مطــرح میشــود ،ایــن اســت کــه
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تفاوتهای بین ارزشیابی کیفی(توصیفی)
و کمی
در هــر فعالیــت ارزشــیابی دو اتفــاق میافتــد،یکــی اینکــه معلــم در ابتــدا اطالعاتــی را از
دانشآمــوز جمــعآوری میکنــد و یکــی اینکــه
معلــم بــر اســاس ایــن اطالعاتــی کــه جم ـعآوری
کــرده ،بــه قضــاوت و داوری میپــردازد .در
ارزشــیابی کمــی کــه بــه شــکل ســنتی اجــرا
میشــد ،معلــم از دو راه ایــن اطالعــات را

کــه همــان درس پرســیدن از بچههــا در طولتــرم

ایــن کار،انگیــزه دانشآمــوزان را بــاال میبــرد،

بــود و یکــی امتحــان پایانترم(آزمونهــای مــداد

درصورتیکــه ارزشــیابی کمــی بــر روی پرســش و

کاغــذی) .معلــم بــر اســاس ایــن دو داوری

پاســخ در طولتــرم و امتحــان پایانتــرم تمرکــز

میکــرد و بــه دانشآمــوز نمــره مــیداد ،امــا در

دارد و شکســت ،احســاس ناامیــدی را بــرای

ارزشــیابی کیفــی ابــزار جمـعآوری اطالعــات بســیار

دانشآمــوز بــه دنبــال دارد.

متنــوع هســتند و عــاوه بــر پرس ـشهای کالســی

---------------------------------------------------------------

و امتحــان پایانتــرم از پوشــه کار ،آزمونهــای

 -ارزشــیابی کمــی ایــن ویژگــی را دارد کــه اطالعات

عملکردی(عملــی) و برگــه ثبــت مشــاهدات(معلم

را بهطــور موقــت در حافظــه نگــه مــیدارد،

بــرای هــر دانشآمــوز یــک برگــه در نظــر میگیــرد

زیــرا حجــم زیــاد اطالعــات را تحمیــل میکنــد و

و مشــاهداتی کــه در طولتــرم از بچههــا دارد را در

عمــده ایــن اطالعــات را فــرد از خاطــر میبــرد،

آن برگــه مینویســد) اســتفاده میشــود کــه ایــن

همانطــور کــه دیدیــد وقتــی مــا از ســر جلســه

موارد،فعالیــت دانشآمــوزان را در برمیگیــرد.

امتحــان برمیگردیــم ،امــکان دارد کــه ایــن

برایــن اســاس میتــوان گفــت کــه ارزشــیابی

اطالعاتــی کــه داریــم ،نهایتـ ً
ـا تــا ســه روز داخــل

توصیفــی تنــوع بیشــتری دارد و همیــن تنــوع

حافظــه مــا باشــد و بعــدازآن فرامــوش کنیــم .امــا

باعــث میشــود کــه معلــم تمامــی فعالیتهــا را

در ارزشــیابی کیفــی دانشآمــوزان اطالعــات را در

در نظــر بگیــرد و عادالنهتــر قضــاوت کنــد.

جریــان بحــث و فعالیــت کالســی یــاد میگیرنــد

---------------------------------------------------------------

و بهخوبــی میتواننــد آنهــا را بــه یادســپارند.

 -ارزشــیابی کمــی بیشــتر تکیــه بــر روی ضعفهای

---------------------------------------------------------------

دانشآمــوز دارد و کاســتیها را بــا نمــره نشــان

 -ارزشــیابی کمــی زمینهســاز اضطــراب زیــادی

میدهــد .درصورتیکــه ارزشــیابی کیفــی بهطــور

اســت ،چــون بخــش اعظــم نمــره وابســته بــه

همهجانبــه دانشآمــوزان را ارزیابــی میکنــد

ارزشــیابیای اســت کــه در پایانتــرم از دانشآمــوز

و تواناییهایشــان را در کنــار ضعفهایشــان

گرفتــه میشــود و دانشآمــوز بــه ایــن بــاور

میســنجد.

میرســد کــه نتیجــه یادگیــری و کوشــش او در

---------------------------------------------------------------

یکســاعتی کــه امتحــان میدهد،مشــخص

 -ارزشــیابی کیفــی فرصــت جبــران را بــه

میشــود.پس مرتــب بــه خــود میگویــد کــه

افــراد میدهــد .چــون فعالیتهــای مختلــف

مــن بایــد در اینیــک ســاعت امتحــان گرفتــن

دانشآمــوزان را در طولتــرم در برمیگیــرد .در

بهتریــن عملکــرد را داشــته باشــم .امــا ارزشــیابی

ایــن صــورت اســت کــه زمانــی کــه دانشآمــوزان

توصیفــی ،ارزشــیابیای اســت کــه در طــول دوره

در یــک فعالیــت شکســت خوردنــد ،ســعی

انجــام میشــود و نمــرهاش بیــن بخشهــای
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کدام نوع ارزشیابی یادگیری بیشتری را در بر دارد؟

جمــعآوری میکــرد ،یکــی پرســشهای کالســی

میکننــد کــه در فعالیــت دیگــر آن را جبــران کننــد.

مختلــف فعالیتهــای کالســی تقسیمشــده و
دانشآمــوز دیگــر از آزمــون پایانــی اضطــراب

 -در ارزشــیابی توصیفــی ،دانشآمــوز هــدف

نــدارد.

آموزشــی و تربیتــی هســت کــه اهمیــت اصلــی

---------------------------------------------------------------

را دارد ،برایــن اســاس میتــوان گفــت فضــای

 -در ارزشــیابی توصیفــی دانشآمــوزان در

کالســی کــه ارزشــیابی توصیفــی در آن حاکــم

طولتــرم ،در کالس فعالیــت میکننــد و در طــی

اســت ،دانشآمــوز محــور بــوده و معلــم در پــی

ایــن فعالیتهــا بــرای آنهــا ســؤال پیــش میآیــد

آن اســت کــه یــک فضایــی را ایجــاد کنــد تــا

کــه ایــن ســؤال پرســیدن روحیــه پرسشــگری

دانشآمــوز را بــه آن هــدف اصلــی نزدیــک کنــد،

را در آنهــا تقویــت میکنــد کــه داشــتن ایــن

امــا در ارزشــیابی کمــی تأکیــد اصلــی بــر روی

روحیــه ،باعــث میشــود قــدرت تجزیهوتحلیــل

محتــوا و آن چیــزی اســت کــه در کتــاب آمــده و

دانشآمــوزان بــاال رود ،امــا ارزشــیابی کمــی بــه

کالس مربــوط یــه ایــن نــوع ارزشــیابی یــک کالس

شــکلی هســت کــه دانشآمــوز تمرکــزش بــر روی

محتــوا محــور اســت و وظیفــه معلــم ایــن اســت

ایــن هســت کــه همــان متــن اصلــی کتــاب را یــاد

کــه ایــن محتــوا را بــه دانشآمــوزان منتقــل

بگیــرد و همانهــا در امتحــان میآیــد .بــرای

میکنــد و وظیفــه دانشآمــوزان ایــن اســت کــه

همیــن بــه خــود زحمــت ایــن را نمیدهــد کــه

ایــن محتــوا را حفــظ کننــد و ســر جلســه امتحــان

ســؤال بپرســد و وابســته بــه کتــاب و متــن کتــاب

آنهــا را روی کاغــذ بیاورنــد.

پــرورش مییابــد.
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