
بررسي موانع آموزشي شكوفايي خالقيت دانش آموزان دورة ابتدايي از ديدگاه معلمان 

88-89در سال تحصيلي ابتدايي آموزش و پرورش منطقه هليالن در استان ايالم

*دكتر نجمه وكيلي 

**علي اميني 

چكيده 

در .  متعارف استانحراف از عقايدخالقيت، استعداد تفكر واگرا، امكان تفكر جديد و اصيل و

 عوامل زيادي مانع ،نظام آموزشي، مخصوصاً در دورة ابتدايي كه اوج شكوفايي اين استعداد است

پژوهش حاضر به بررسي موانع آموزشي شكوفايي . شكوفايي اين استعداد و خاموشي آن مي شوند

. يالن پرداخته استخالقيت دانش آموزان دورة ابتدايي، از ديدگاه معلمان آموزش و پرورش منطقه هل

روش جمع آوري اطالعات كتابخانه اي و ميداني بوده .روش تحقيق، توصيفي از نوع زمينه يابي است

وسيله استادان ه استفاده از پرسشنامة محقق ساخته، پس از تأييد روايي محتوايي و صوري آن بكه با

 نفري با استفاده از روش 35مونه راهنما، مشاور، متخصصان و معلمان و تعيين مقدار پايايي در يك ن

 نفر از معلمان زن و مرد دورة 94نمونة مورد پژوهش شامل . اندازه گيري شد%) 91(آلفاي كرونباخ 

ابتدايي منطقه هليالن بوده كه به دليل محدود بودن و در دسترس بودن جامعة آماري از روش 

ها نسبت به موضوع ه و ديدگاه آنعنوان نمونه انتخاب شده  معلم ب94سرشماري استفاده شد و 

دست آمده با انجام محاسبات آمار توصيفي و استنباطي ه اطالعات ب. پژوهش مورد بررسي قرار گرفت

بين )1:نتايج حاصل نشان داد كه.مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت) ضريب همبستگي اسپرمن(

بين محتواي كتب )2.ابطه وجود داردتدريس معلم با شكوفايي خالقيت دانش آموزان دورة ابتدايي ر

بين استفاده معلمان و )3.درسي با شكوفايي خالقيت دانش آموزان دورة ابتدايي رابطه وجود دارد

دانش آموزان از مواد و وسايل آموزشي و شكوفايي خالقيت دانش آموزان دورة ابتدايي رابطه وجود 

.ابتدايي و شكوفايي خالقيت آنها رابطه وجودنداردبين ارزشيابي كردن از دانش آموزان دورة )4.دارد

 خالقيت، آموزش، ارزشيابي، محتواي كتب، مواد و وسايل آموزشي:كليد واژه ها

مقدمه

ترين يرقابل پيش بيني يا عصري كه درست ما در آستانة ورود به عصر غير معقول، غ

عصري كه .  قرار داريم،»دهيچ پيش بيني درست از كار در نخواهد آم«پيش بيني آن است كه 

دكتراي علوم تربيتي، استاديار دانشگاه آزاد اسالمي واحد رودهن * 

كارشناس ارشد برنامه ريزي آموزشي، دانشگاه آزاد اسالمي واحد رودهن **
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در خور تحوالت شجاعانه و بي باكانه است و آن را عصر خالقيت، نوآفريني و نوآوري و 

جهان امروزه با سرعت فوق العاده اي در حال تحول . عصر توليد فكر، ايده و انديشه ناميده اند

ژگي هاي عصر و دگرگوني است، تغيير و تحول و بي اعتبار شدن سريع اطالعات جديد از وي

هاي كهنه  مسايل فعلي و آيندة يك ملت را ديگر نمي توان با راه حل، بنابراين؛كنوني است

رو شدن با تحوالت ه امروزه جوامع با گام گذاشتن به هزارة سوم، جهت روب. ديروز حل كرد

شگفت انگيز قرن بيست و يكم، و تصميم گيري مناسب وحل مسال پيچيده و تبديل تهديدها 

 چون سرعت ؛طور فرآينده اي به مهارت هاي تفكر خالق مجهز شونده  فرصت ها، بايد ببه

 انتظار ،ن فناوري اطالعاتا طبق نظر متخصص.تغيير و تحوالت هرگز به اين شتاب نبوده است

 معلوم ، علم و دانش بشر هر هفتاد روز دو برابر مي شود، بنابراين2020مي رود كه در سال 

نده كه سازندگان جوامع آينده هستند چه مسايل، مشكالت و چالش هايي هاي آينيست نسل

 كه آينده سازان هر مملكتي ، بايد كودكان و نوجوانان، بنابراين؛داشترا پيش رو خواهند

هستند، طوري تربيت شوند تا بتوانند پاسخگوي تغيير و تحوالت محيط و اجتماع پرتالطم 

ستان فرهنگ ها و جوامع بزرگي است  كه پايان فاجعه آميز تاريخ بشر، گور«چون . آينده باشند

 و هان جوامع نتوانسته اند در برابر چالش ها و تغييرآه است، كه افراد دآنها بدان سبب بو

پس امروزه . » واكنش هاي ارادي، بخردانه و برنامه ريزي شده اي رااز خود بروز دهند،تحوالت

، در پيش روي همه جوامع »كه خالق و نوآور باشيدايننابودي در انتظار شماست، مگر «شعار 

.است

و توليد فكر، انديشه و ايده واالترين هدفي است كه در سرلوحة هر نظام امروزه پرورش

فكري و تعليم و تربيت هر قوم و ملتي مي باشد، امروزه آرزو و هدف ملت ها داشتن 

الست، تا از طريق آنها بهترين شرايط ، متعهد، مبتكر و با انديشه هاي واهاي متفكرانسان

).1375داوري اردكاني، (زندگي فردي و اجتماعي، اقتصادي و سياسي را فراهم آورند

بيان مسأله 

با مقايسه منابع انساني و منابع طبيعي عظيم كشور خود با منابع محدود كشورهاي 

همه منابع عظيم انساني و پيشرفته و صنعتي اين سوال پيش مي آيد كه چرا كشور ما با اين 
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ي از كشورهاي توسعه نيافته محسوب مي گردد؟ شايد بتوان علت اصلي اين كطبيعي، هنوز ي

).1388واعظي نژاد، (ر دانست عقب ماندگي را نبود افراد مولد فكر و انديشه و خالق و نوآو

ه محض  اما ب؛ درصد بچه ها داراي خالقيت بااليي هستند98تحقيقات نشان داده كه 

 سالگي به ميزان 12رسد، بخشي از آن از بين مي رود و تا سن كه پاي آنها به مدرسه مياين

نياز نوع مدارسي كه ما« در مقاله اي به نام 1آيزنر. زيادي از جمعيت افراد خالق كاسته مي شود

وي مدارس امروز تنها بر ر:  مشكالت مدارس امروز را يادآوري مي كند و مي گويد،»داريم

يعني همان حيطه هاي سطوح پايين شناختي تأكيد دارند، در ... ، فهميدن  هاي دانشمهارت

.»ها ذاتاً داراي ارزش نمي باشد و از نظر تعليم و تربيت تهي از ارزشند اين مهارت،كهحالي

هاي  توليد ايده ها و انديشه، ابتكار،و خالقيتدر كشور ما كه مدعي استقالل است

 به راستي، چقدر در نظام ،رشد و ارتقاي عملي آن از اهميت بسزايي برخوردار استنو براي 

ه آموزشي ما اين مهم مورد توجه قرار گرفته است؟ آيا در نظام آموزشي ما خالقيت تاكنون ب

عنوان يك موضوع جدي مورد توجه قرار گرفته است؟ اگر به راستي دريافته باشيم كه براي 

ها و توانايي هاي خالق يشرفت همه جانبه كشور خود بايد به استعدادنوآفريني، توسعه و پ

مردم سرزمين خود اتكاء داشته باشيم، و كليد توسعه و ترقي همه جانبه خود را در پرورندان و 

شكوفاندن استعدادهاي فكري و ذهني كودكان و نوجوانان به عنوان عامل محركة پيشرفت و 

وقت وظيفة خطير نظام آموزشي روشن مي شود و بايد ديد كه آنها ببينيم، ور كنندة ثروتربا

چگونه آموزش و پرورش مي تواند جوابگوي اين نهضت باشد؟ متأسفانه سيستم آموزشي 

.وجود آورندة افراد خالق و صاحب ايده و فكر نبوده استه كشور ما پرورش دهنده و ب

ا وجود دارد، كه هر يك  به آموزشي م موانعي هستند كه در سيستم ،ين علت اين ركودتراصلي

). 1386نسرين دوست، . (هستند» شخالقيت كُ«نوعي 

صورت ه  به غير از با سواد كردن افراد به مفهوم انتقال دانش، آن هم ب،در نظام آموزشي

ناقص، كارجدي ديگري صورت نمي گيرد، و چنان به صورت ظاهري آموزش و پرورش 

مي باشد مشغول شده كه از ... مره گرفتن، مدرك گرفتن و  نجديد كه همان مدرسه رفتن،

 برخي از فعاالن حوزة آموزش و پرورش كشورما، عقيده دارند، ،آفات آن بي خبر مانده است

1.Eisner
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در كودكان و نوجوانان  نه تنها به رشد و پرورش خالقيت كه شيوه هاي كنوني نظام آموزشي

 كه  مي شوددر نسلي» كشتن خالقيت«ح كند، بلكه باعث ركود فكري و به اصطالكمك نمي

).1388فالح دار، (قرار است آيندة كشور را در دست بگيرد

جامعة ما نيازمند افراد .  به تحول و نوآفريني در تمام زمينه ها نياز دارند،همه جوامع

خالق و نوآوري است، تا با خلق افكاري نو و سازنده جامعه را از ركود و روزمرگي نجات 

سوي يك جامعه نو، مدرن و پست مدرن گام ه د تا همگام با تغيير و تحوالت سريع بدهن

.برداريم

جايگاه خالقيت در نظام آموزشي

نظام آموزش و پرورش، به مثابه بارزترين نمود سرمايه گذاري نيروي انساني، در 

يي و استقالل شكوفا ساختن استعدادها و توانايي هاي بالقوة دانش آموزان و بالطبع شكوفا

.كشور و از ميان بردن هرگونه وابستگي و استعماري نقشي اساسي و عمده اي را برعهده دارد

،بنابراين؛ترقي هرجامعه اي در گرو چگونگي فعاليت هايي است كه در مدرسه انجام مي گير

ان از آنجايي كه نظام هاي آموزشي نقش اساسي در شكوفايي استعدادهاي بالقوة دانش آموز

 در نتيجه نظام ؛ترين مانع بروز خالقيت و نوآوري استدارند، نا كارآمد بودن اين نظام، بزرگ

آموزشي با كاركردي ناصحيح به جاي پرورش خالقيت و شكوفايي به سركوب و خاموشي آن 

شوند، به شرح زير  برخي از عواملي كه مانع شكوفايي خالقيت در دانش آموزان مي.مي پردازد

:است

رزش قايل نشدن براي عقايد اصيل و غيرعادي كودكان؛ا-1

تهديد دانش آموزان از طريق ارزشيابي، مخصوصاً ارزشيابي سنتي؛-2

قضاوت و ارزشيابي رفتار كودكان بدون در نظر گرفتن علل آن؛-3

هاي تدريس محدود و ناكارآمد؛استفاده معلمان از روش-4

سايل آموزشي كافي و نو؛وعدم دسترسي معلمان و دانش آموزان به مواد و-5

.محتوي نامناسب بعضي كتب درسي كه با سن ذهني و عقلي كودكان همخواني ندارد-6
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)1980عوامل تأثير گذار بر خالقيت دانش آموزان ويترك، (مدل تحليلي پژوهش .1نمودار 

ه كالسزاندا
محتواي كتب درسي

تكنولوژي هاي آموزشي

جو مدرسه
امكانات آموزشي مدرسه

اندازه مدرسه
سرويس خدمات مدرسه

هاي تدريس مهارت
معلم هوشمندي معلم 

انگيزش معلم

تحصيالت 
دانشگاهي 

آموزشهاي ضمن 

طبقه 
اجتماعي 

سن
جنس

تغييرات 
قابل 

مشاهده 
در رفتار 
دانش 
آموزان

رفتار 
معلم در 
كالس

رفتار 
دانش 
آموز در
كالس

توانايي معلم در 
تدريس

 �����
 ��	


تجارب 
معلم

خصوصيات 
دانش آموز

تجارب دانش 
آموز

شرايط مدرسه و شرايط كالس
اجتماع 
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ضرورت خالقيت

 تغيير زبان و واژه ها، خبر از تغيير بينش واژگان جديد، از رفتارهاي جديد خبر مي دهند،

.و شيوه جديدي از نگاه كردن به جهان مي دهد

»چالزي هندي«

برداشته شود و به ... در جهاني كه مي رود مرزهاي جغرافيايي، فرهنگي، اطالعاتي 

ها يك دهكدة جهاني تبديل شود، بايد مرزها و محدوديت هاي افكار نيز برداشته شود و انسان

نان قدرت فكر و انديشه اي را داشته باشند، كه بتوانند در اين دهكدة جهاني، جهاني چ

برندگان بزرگ در قرن بيست و يكم جهاني . بينديشند تا به يك شهروند جهاني تبديل شوند

 يك شهروند ،انسان قرن بيست و يكم.هستند، چون اين دهكدة جهاني، تفكر جهاني مي طلبد

).1381حيدري تفرشي، (فرا ساختاري است فراملي، فرامرزي و 

جامعة امروز، جامعة مخاطرات، تهديدها و چالش هاست، برندگان اين جوامع كساني هستند 

.كه جهان را با خالقيت و نوآوري دگرگون مي كنند

دنيايي كه ما در آن به سر مي بريم، با دنياهاي پيشين در تمام طول تاريخ بشر متفاوت است، از 

 زيرا ابعاد ؛كه با رويدادها و مشكل هاي بحران زا و بي سابقه دست به گريبان استآن رو 

بعد مكاني تمام سياره زمين را در بر مي گيرد و بعد : زماني و مكاني مشكل ها بي سابقه است

تصميم و عمل ما چون ميراثي براي زادگان . هاي آينده ادامه مي يابدزماني هم تا روزگار نسل

جامعة امروز در ... خواهد ماند، و تاوان اشتباه يا كوتاهي پدران، معلمان، مربيان و مان باقي 

. ر و نوآور را فرزندان جامعه فردا خواهند پرداختبتكتربيت افرادي خالق، م

در دنيايي انديشه محور، جوامع و افرادي كه خالق نباشند، در حاشيه قرار مي گيرند و 

 اقتصادي و فرهنگي جامعة خود و جامعه جهاني نقش فعالي توانند در توسعه سياسي،نمي

. داشته باشند
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نقش مربيان و معلمان تربيتي در پرورش خالقيت

.)من ستايشگر معلمي هستم كه انديشيدن را به من آموخت، نه انديشه ها را(

»معلم شهيد مرتضي مطهري«

قابل توجهي در شكوفايي معلمان و مربيان به عنوان ركن اساسي نظام آموزشي نقش 

اد شرايطي مساعد مشكل گشايان  آنها مي توانند با ايج.يا سركوب خالقيت فراگيران دارند

قي را پرورش دهند كه چرخ هاي توسعه جامعه خود را در جهان پرشتاب امروز به جلو خال

يج و گاه به طور كه ناخواسته و ندانسته از روش هايي استفاده كنند كه گاه به تدربرانند، يا اين

آينده يك ملت در دستان پر توان معلمان . كامل خالقيت طبيعي دانش آموزان را سركوب كنند

 اگر آنها نتوانند افراد مفيدي را براي اوضاع طوفاني و هر لحظه در تغيير تربيت .و مربيان است

 تعليم و تربيت، نا يكي از منتقد1به اعتقاد سيلبرمن.  يك ملت را به تباهي مي كشانند،كنند

 فرد را براي كارهايي آماده كنند كه هنوز وجود ندارد، و حتي ماهيتش را دمعلمان و مربيان باي

، 1388كمالي، (» كودكاني شناخته، براي آينده اي ناشناخته«نمي توان تصور كرد، يعني پرورش 

).19ص 

نوآوري داشته باشد، و يا دست  براي داشتن جامعه اي فعال و پويا كه بتواند تغيير و ،بنابراين

 بپيمايد، بايد نقش معلمان و مربيان نظام آموزشي اهميت ويژه اي داده ه در اين مسير را،كم

...) كتاب، كالس، قوانين و مقررات، وسايل آموزشي و ( چرا كه همة عناصر آموزشي ؛شود

. تنها معلم است كه ذي روح است.همه بي روحند

يت دانش آموزاننقش ارزشيابي در خالق

تعليم و تربيت با استبداد، تحميل انديشه و عقايد، سلب فرصت اظهار نظر و نقد و 

ترديدي نيست كه نظام ارزشيابي كه محدوديت هايي . ارزيابي همراه با تهديد سازگاري ندارد

ي ارزشيابي فرايندي بيرون. را در تفكر و انديشه به وجود آورد، مانع بروز خالقيت خواهد شد

و تحميلي نيست كه آثاري چون ترس، اضطراب، پيروي بي چون و چرا و رفتارهاي غير 

1 - Silberman
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 بلكه فرايندي است كه بايد از بيرون به درون منتقل شود و در ؛اخالقي به همراه داشته باشد

 يكي از عوامل بروز خالقيت و ابتكار ،آزادي فكر و انديشه. واقع توسط خود فرد انجام گيرد

بي از فراگيران در صورتي به تحقق اهداف عالي نظام آموزشي منجر مي شود كه ارزشيا. است

هدف ارزشيابي روشن باشد، روش هاي مناسب به كار بسته شود، در فرايند ارزشيابي از هر 

. الزم برخوردار باشد2 و اعتبار1گونه سوگيري پيشگيري به عمل آيد و نتايج ارزشيابي از روايي

در يك نظام . رصت داده شود تا خود در فرايند ارزشيابي شركت داشته باشندبايد به فراگيران ف

 در واقع كودك . تمامي ابعاد شخصيت كودك مورد نظر قرار مي گيرد،ارزشيابي پويا و جامع

با كليت خود وارد مدرسه مي شود و با كليت هم در پروسه تغييرات قرار مي گيرد و به همين 

شود و تالش رزشيابي جديد معموالً از يك جانبه نگري پرهيز ميهاي اسبب است كه در نظام

حسني و (مي شود كه به سوي همه جانبه نگري در ارزشيابي از عملكرد فراگيران حركت شود 

).1382كاظمي، 

تأثير مواد و وسايل آموزشي بر خالقيت

ها و يت نو به روشانسان نو به زندگي نو نياز دارد، زندگي نو به تربيت نو نياز دارد، ترب

.وسايل نو و آموزش و پرورش نو نياز دارد

»ماكارنكو«

ا توانايي انديشيدن، تفكر و اگر هدف اساسي آموزش و پرورش، تربيت افرادي ب

 باشد، اگر بر اين باور باشيم، كه نسل آينده، بايد از تفكر انتقادي و برخورد عملي با خالق

يت استفاده از وسايل و مواد آموزشي مدرن در تربيت آنها مسايل برخوردار باشد، بايد به اهم

.توجهي ويژه لحاظ گردد

اهميت استفاده از وسايل و مواد آموزشي به سبب نقشي است كه اين مواد و وسايل 

امروزه بسياري از طراحان و . در جهت حل يا كاهش معضالت و مشكالت آموزشي دارند

1-Validity 2- Relia bility
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اد دارند كه استفادة به جا و كامل از مواد و وسايل برنامه ريزان سيستم هاي آموزشي اعتق

. سبب محو يا كاهش بسياري از مشكالت آموزشي مي شود،آموزشي در امر تعليم و تربيت

 ميالدي مي كوشيد كه هنگام تعليم به كودكان سخن پردازي را منسوخ 15 در قرن 1ايراسموس

اين . را معمول نمايد... حيوانات و كند و به جاي آن آشنا شدن كودكان با وسايل، اشياء، 

جان . دانشمند حفظ كردن مطالب را به ويژه براي كودكان مضر و بي فايده مي دانستند

» هنر بزرگ معلمي«ترين اثر خود به نام مربي معروف در بزرگ) 1671-1592(كمينيوس 

 مورد ، دارندمعلم در تدريس خود بايد، حقايق و اشياء را كه وجود خارجي «:چنين مي گويد

. »استفاده قرار دهد

محتواي كتب درسي

اگر محتواي كتب درسي داراي چگالي كم و حجم متناسبي باشند، به شكلي كه محتوي 

هاي مناسبي به دانش آموزان عرضه كنند، معلم با ها، نمونه ها، جداول و شكلكم را با مثال

نش آموزان تأكيد كند، به آزمايش بپردازد، آزادي نسبتاً زيادتري مي تواند بر كارهاي خالقه دا

... . دهد و تيبگردش علمي تر

ي كتب درسي داراي حجم زيادي باشند، معلم مجبور است همين ازماني كه محتو

در اين زمينه نمي شود از معلم . ي را در ساعاتي محدود تر به دانش آموزان تدريس كندامحتو

 و كارهاي خالقه وادار كند، يا آنها را به گردش علمي انتظار داشت دانش آموزان را به نوآوري

 كتاب درسي به عنوان مهم ترين و تنها منبع تدريس و ،چنانچه در يك نظام آموزشي. ببرد

 چيزي به عنوان ،ي آنا در ميان اهداف و محتو، در عين حال؛آموزش مورد استفاده قرار گيرد

آموزان آزادي عمل و توانايي الزم را نخواهند پرورش خالقيت منظور نشده باشد، مسلماً دانش 

 در نتيجه او مي آموزد تا صرفاً ؛داشت، كه پا را از چهار چوب كتاب درسي خود فراتر بگذارند

.در محدوده كتاب درسي خود بينديشد و نه بيشتر

1-Irasmus
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هاي انجام گرفته در ايران و جهان مروري بر پيشينة پژوهش

هشي تحت عنوان تأثير كاربرد رايانه و كامپيوتر بر روي خالقيت ؛ در پژو)2005( پيتر آبيون -

: دانش آموزان ، به اين نتيجه دست يافته  كه 

.استفاده از كامپيوتر و شبكه بر روي خالقيت دانش آموزان تأثير مثبت دارد 

، در پژوهشي تحت عنوان بررسي تأثير خود ارزيابي دانش آموزان بر )2008( هري گرور-

يادگيري آنها به اين نتيجه دست يافته است كه دانش آموزان با خودارزيابي به تجربيات روي 

به نقل از (عميق آموزشي مي رسند و يادگيري آنها عميق و آموخته  هاي آنها ثبت مي شود 

).1387فالح دار، 

، ، در پژوهشي تحت عنوان تأثير معلم بر روي شكوفايي فكري دانش آموزان)1995(1 رايس-

به اين يافته رسيده كه كمك رساندن معلم به دانش آموزان و فراهم آوردن شرايطي براي  

كمك گرفتن دانش آموزان از معلم با وضعيت تحصيلي و شكوفايي فكري دانش آموزان رابطه 

.مثبت دارد

، در پژوهشي تحت عنوان تاثير خالقيت معلم در )2006(رام و نيتراديويد ويچ  روبرت ميليگ-

تدريس بر روي خالقيت دانش آموزان به اين نتيجه دست يافته اند كه خالقيت معلم در 

به نقل از طالبي، (تدريس تأثير بسزايي بر روي شكوفايي فكري و خالقيت دانش آموزان دارد

1386.(

 پژوهشي تحت عنوان بررسي تطبيقي نظام ارزشيابي پيشرفت تحصيلي ، در)1387( شريفيان-

:در ايران و هشت كشور جهان به نتايج زير دست يافته است

 هم ،عنوان يك عنصر از برنامه درسي و ساير عناصره  بين نظام ارزشيابي تحصيلي در ايران ب-

ي از اهداف برنامه هاي  همين امر باعث شده است كه بسيار. خواني وجود نداردسويي و هم

.آموزشي و پرورشي كشور به نتيجه مطلوب نرسد

1�Race
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ولي در . هدف از ارزشيابي تحصيلي در كشورهاي ديگر با رويكرد برنامه درسي همسو است-

 همسو با برنامه درسي نيست و بيشتر هدف از ارزشيابي، دادن يك نمره و ،كشور ما هدف

.مقايسه دانش آموزان با همديگر است

هاي ايجاد پرورش خالقيت در دانش ، در پژوهشي تحت عنوان بررسي روش)1386( طالبي-

:آموزان ابتدايي به اين نتايج دست يافته بود

. استفاده از مواد و وسايل كمك آموزشي در شكوفايي خالقيت دانش آموزان موثر است-1

.دارده وجود بين روش تدريس معلم و شكوفايي خالقيت دانش آموزان رابط-2

 افزايش منابع كتاب هاي غيردرسي در كتابخانه مدرسه موجب افزايش خالقيت دانش -3

.آموزان مي شود

، در پژوهشي تحت عنوان شيوه هاي پرورش خالقيت در دانش آموزان دورة )1384( صفوي -

:سته استابتدايي، عوامل موثر در پرورش و شكوفايي خالقيت دانش آموزان را موارد زير دان

محيط آموزشي-3هاي تدريس معلم، روش- 2ي كتب درسي، ا محتو-1

 ضعف هاي زير را ،، در مطالعه تطبيقي آموزش و پرورش ايران و ژاپن)1382(ين سر كار آرا-

: يادگيري دانسته است–علت عدم پويايي آموزش و پرورش ايران در فرايند ياددهي

شي بسيار محدود؛  وسايل و تجهيزات آموز، امكانات-1

 عدم اختيار معلم در برنامه ريزي،-2

ين ارزشيابي تحصيلي نوين،ي عدم تب-3

. عدم ارتباط شيوه هاي تدريس معلم با استعدادها و نيازهاي فردي دانش آموزان-4

، در پژوهشي تحت عنوان بررسي محتواي كتب علوم ابتدايي و تناسب )1375( عرب پوريان-

:رشد ذهني دانش آموزان به نتيجة زير دست يافته استآن با مراحل 

.ي كتب علوم پايه ابتدايي با مراحل رشد ذهني دانش آموزان تناسب داردا محتو-

، در پژوهشي تحت عنوان بررسي رابطه بين روش هاي تدريس معلم با )1387( فالح دار -

:هاي زير دست يافته استشكوفايي خالقيت دانش آموزان دوم و سوم راهنمايي به يافته 
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هاي تدريس سنتي استفاده مي كنند، شرايط پرورش خالقيت دانش معلماني كه فقط از روش

هاي نوين تدريس استفاده مي كنند، شرايط  اما معلماني كه از روش؛آموزان را فراهم نمي كنند

.پرورش خالقيت دانش آموزان را فراهم مي آورند

اهميت و ضرورت پژوهش

ويژه براي نظام آموزش و پرورش كه ه وهش فوق مي تواند براي نظام آموزشي كشور بپژ

.عهده دار تربيت كودكان و نوجوانان و آينده سازان كشور است، قابل اجرا و مفيد باشد

چنين خالقيت و هم مي تواند شناخت عوامل و مولفه هاي بازدارندة شكوفاييضرورت ديگر

.ر گذار بر شكوفايي خالقيت دانش آموزان دورة ابتدايي باشدعوامل و مولفه هاي تأثي

اهداف پژوهش

:هدف كلي پاسخ به اين سوال است كه

موانع آموزشي شكوفايي خالقيت دانش آموزان دورة ابتدايي كدامند؟ 

سواالت ويژه پژوهش 

ايي رابطه آيا بين تدريس معلم در كالس درس، با شكوفايي خالقيت دانش آموزان دورة ابتد-1

وجود دارد؟

دارد؟آيا بين محتوي كتب درسي با شكوفايي خالقيت دانش آموزان دورة ابتدايي رابطه وجود-2

آيا بين استفادة معلم و دانش آموزان از مواد ووسايل آموزشي و شكوفايي خالقيت دانش آموزان -3

دارد؟دورة ابتدايي رابطه وجود

دارد؟ دورة ابتدايي و شكوفايي خالقيت آنها رابطه وجودآيا بين ارزشيابي كردن از دانش آموزان-4

روش پژوهش

با توجه به ماهيت پژوهش حاضر مي توان بيان كرد كه براساس هدف پژوهش، پژوهش 

روش پژوهشي هم كه در اين پژوهش مورد استفاده قرار گرفت، . حاضر از نوع كاربردي است

. باشدمي) پيمايشي(روش توصيفي از نوع زمينه يابي 
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جامعه آماري 

جامعة آماري در اين پژوهش كليه معلمان دورة ابتدايي دبستان هاي آموزش و پرورش 

 در دبستان ها مشغول به 1388- 89 مي باشد كه در سال تحصيلي در استان ايالممنطقه هليالن 

د منطقه هليالن از لحاظ جمعيت و وسعت، جزء مناطق متوسط و در حال رش.تدريس بوده اند

كليه ( در اين پژوهش به دليل محدود بودن جامعة آماري ، به همين دليل.استان ايالم است

و نيز به دليل در دسترس بودن تمامي آنها در امر ) معلمان مشغول به تدريس در دورة ابتدايي

.پژوهش، از روش سرشماري براي انجام نمونه گيري در اين پژوهش استفاده شده است

. نفر زن و مرد مي باشند94 شامل 1388-89مشغول به تدريس در سال تعداد معلمان 

ابزار اندازه گيري 

ابزار گردآوري داده ها در اين پژوهش، پرسشنامة محقق ساخته مي باشد كه گويه ها در 

.از طيف كامالً موافقم تا كامالً مخالفم مي باشد) طيف ليكرت( گزينه 5مقياس 

روايي پرسشنامه 

يها، گويهه جانبه و استفاده از ساير منابع سعي كرده تا حد امكان با مطالعه همپژوهشگر

 و نيز مطالعه ، پس از مطالعه و جستجو در منابع كتابخانه اي، بنابراين؛مطمئني را طراحي كند

، پرسشنامه را تهيه كرده و سپس به تأئيد حقيق هاي مشابه و نزديك به موضوعپرسشنامه ت

 راهنما و مشاور و متخصصان امر وعده اي از معلمان جامعة مورد پژوهش دانتاات اسينظر

. و صوري آن مورد تأئيد واقع شديرسيد و روايي محتواي

پايايي پرسشنامه 

جهت سنجش پايايي پرسشنامه پژوهش از ضريب آلفاي كرونباخ كه شاخص همگوني 

 نفري اجرا و 35كه بر روي يك نمونه ، پايايي پرسشنامه  استفاده شده است،مي باشدپرسشنامه 
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دست آمد، در اين پژوهش مقدار آلفاي كرونباخ متغيرهاي ه ب%) 91(پرسشنامه پايايي مقدار كل 

:به شرح زير است

 مقدار آلفاي كرونباخ متغيرهاي مورد مطالعه.1جدول

αمقدار متغيرهاي تركيبيرديف 

80/0خالقيت1

85/0مواد آموزشي2

82/0 معلمتدريس3

86/0محتواي كتب درسي4

87/0ارزشيابي5

يافته ها

در اين بخش جهت تجزيه و تحليل سواالت پژوهش از آمار توصيفي و استنباطي استفاده 

.ستوني استتوزيع فراواني، درصد ورسم نمودارجداول : بخش آمار توصيفي شامل: شده است

به اي بوده اند از آزمون خاص آنها ضريب در بخش استنباطي چون هر دو متغير ها رت

.همبستگي اسپيرمن استفاده شده است

:اهم يافته هاي پژوهش به ترتيب سواالت پژوهش به شرح زير است

 آيا بين تدريس معلم در كالس درس با شكوفايي خالقيت دانش آموزان دورة ابتدايي -1

رابطه وجود دارد؟

مبستگي اسپيرمن استفاده شد، با توجه به نتايج براي پاسخ به اين سوال از ضريب ه

به دست آمده بين تدريس معلم در كالس درس و شكوفايي خالقيت دانش آموزان دورة 

 جهت همبستگي به دست آمده مشخص  .داردرابطة معني داري وجود) 05/0(ابتدايي در سطح 

آموزان دورة ابتدايي مي كند كه تدريس معلم در كالس درس بر روي شكوفايي خالقيت دانش 

.تأثير گذار است و مانع شكوفايي خالقيت آنها نمي باشد

 ضريب همبستگي تدريس معلم در كالس درس با شكوفايي خالقيت دانش آموزان.2جدول 

تعدادسطح دقتسطح معني داريضريب همبستگي اسپيرمن 

373/0=r00=siq5/0= α94=N
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كوفايي خالقيت دانش آموزان دورة ابتدايي رابطه ي كتب درسي با شا آيا بين محتو-2

وجود دارد؟

باتوجه به يافته هاي . براي پاسخ به اين سوال از ضريب همبستگي اسپيرمن استفاده شد

پژوهش، بين محتوي كتب درسي با شكوفايي خالقيت دانش آموزان دورة ابتدايي در سطح 

دست آمده نيز مشخص مي كند كه ه برابطة معني داري وجود دارد و جهت همبستگي ) 5/0(

ي ابين محتوي كتب درسي و شكوفايي خالقيت دانش آموزان رابطه مثبت وجود دارد و محتو

.كتب درسي مانع شكوفايي خالقيت دانش آموزان نمي شود

 ضريب همبستگي محتواي كتب درسي با شكوفايي خالقيت دانش آموزان.3جدول 

تعدادسطح دقت  داريسطح معنيضريب همبستگي اسپيرمن 

279/0=r700= /siq5/0= α94=N

 آيا بين استفاده معلمان و دانش آموزان از مواد و وسايل آموزشي با شكوفايي خالقيت -3

دانش آموزان دورة ابتدايي رابطه وجود دارد؟

به  با توجه .براي پاسخ به اين سوال از آزمون ضريب همبستگي اسپيرمن استفاده شده است

 بين استفاده معلم و دانش آموزان از مواد و وسايل آموزشي با ،دست آمدهه نتايج آماري ب

.داردرابطه معني داري وجود) 5/0(شكوفايي خالقيت دانش آموزان دورة ابتدايي در سطح 

دست آمده نيز نشان مي دهد كه بين مواد و وسايل آموزشي و ه  ضريب همبستگي ب،همچنين

ت دانش آموزان رابطه مثبتي وجود دارد و مواد و وسايل آموزشي مانع شكوفايي خالقي

.شكوفايي خالقيت دانش آموزان نمي باشد

 ضريب همبستگي استفاده معلمان و دانش آموزان از مواد و وسايل آموزشي با شكوفايي خالقيت .4جدول 

دانش آموزان

تعدادسطح دقت سطح معني داريضريب همبستگي اسپيرمن 

403/0=r00=siq5/0= α94=N



89898989 تابستان  تابستان  تابستان  تابستان ---- شماره چهارم شماره چهارم شماره چهارم شماره چهارم----مديريت آموزشيمديريت آموزشيمديريت آموزشيمديريت آموزشيتحقيقات تحقيقات تحقيقات تحقيقات فصلنامة علمي پژوهشي فصلنامة علمي پژوهشي فصلنامة علمي پژوهشي فصلنامة علمي پژوهشي  198

 آيا بين ارزشيابي از دانش آموزان دورة ابتدايي با شكوفايي خالقيت دانش آموزان دورة -4

ابتدايي رابطه وجود دارد؟

با توجه به يافته هاي . براي پاسخ به اين سوال از آزمون ضريب همبستگي اسپيرمن استفاده شد

 دوره ابتدايي و شكوفايي خالقيت آنها در سطح معني پژوهش بين ارزشيابي از دانش آموزان

دست آمده نيز نشان ه  همچنين جهت ضريب همبستگي ب. رابطه اي وجود ندارد) 5/0(اري د

دهنده عدم رابطه بين ارزشيابي از دانش آموزان دورة ابتدايي و شكوفايي خالقيت  آنها است، 

 دليل كاربرد و اجراي ناصحيح آن بيشتر و ارزشيابي هاي صورت گرفته در مدارس ابتدايي به

.مانعي بر شكوفايي خالقيت دانش آموزان است

 ضريب همبستگي بين ارزشيابي از دانش آموزان دوره ابتدايي با شكوفايي خالقيت آن ها.5جدول 

تعدادسطح دقت سطح معني داريضريب همبستگي اسپيرمن 

076/0=r471/0=siq5/0= α94=N

وهشنتايج پژ

 بين تدريس معلم در كالس درس با شكوفايي خالقيت دانش آموزان دورة ابتدايي رابطه -1

ت دانش آموزان دورة ــوجود دارد و تدريس معلم در كالس درس مانع شكوفايي خالقي

؛ردــپذيهاي حسي مختلفي صورت ميري دانش آموزان از كانالـــ چون يادگي.ابتدايي نيست

ي ـــهاي مختلفد و از روشـــ معلمان در روش تدريس خود تنوع داشته باشن اگر،نـــبنابراي

ر مثبت ـــي خالقيت دانش آموزان تأثيـــد، بر روي شكوفايـــاده كننـــدر تدريس استف

.دارند

و روبرت ) 1995(؛ رايس)1387(؛ فالح دار)1386(طالبي ) 1384(ژوهش صفوي يافته هاي پ

با اين يافته همسو بوده و اين يافته را مورد تأييد قرار ) 2006(يچ ميليگرام و نيتراديويد و

.دهندمي

.ي خالقيت دانش آموزان دورة ابتدايي رابطه وجود داردفايي كتب درسي با شكوا بين محتو-2

ي كتاب درسي حاوي اطالعات تازه و عيني مناسب و متناسب با سن ذهني و عقلي ااگر محتو
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وي شكوفايي خالقيت آنها تأثير مثبت دارد و مانع شكوفايي خالقيت  ردانش آموزان باشد، بر

.آنها نمي باشد

؛ موسوي)375(؛ عرب پوريان)1384(؛ صفوي)1386(يافته هاي حاصل از پژوهش هاي طالبي

.با اين يافته همسو بوده و آن را مورد تأييد قرار مي دهد) 1380(

ز مواد و وسايل آموزشي و شكوفايي خالقيت دانش  بين استفاده معلمان و دانش آموزان ا-3

 اگر مواد و وسايل آموزشي متنوع و مناسب در اختيار دانش آموزان و .آموزان رابطه وجود دارد

معلمان قرار داشته باشد، چون اين مواد ووسايل باعث تجربه كردن خود دانش آموزان مي شود 

ي دهد، در تحريك حواس مختلف دانش آموزان و اطالعات عيني و تازه در اختيار آنها قرار م

مانع شكوفايي خالقيت دانش آموزان  مواد و وسايل آموزشي، ، بنابراين؛تأثيرگذار است

.باشدنمي

با اين ) 1382(ين؛ سركارآرا)1386(؛ طالبي)2005(يافته هاي حاصل از پژوهش هاي پيترآبيون

.را مورد تأييد قرار مي دهديافته همسو بوده و آن

 ارزشيابي . ارزشيابي از دانش آموزان پايه ابتدايي با شكوفايي خالقيت آنها رابطه اي ندارد-4

صورت گرفته در مدارس، به علت كاربردهاي نا صحيح و طرز اشتباه انجام ارزشيابي ها، و 

است، د، نمره دادن و ارتقاء يا مردودي دانش آموزان ـــاستفاده از نتايج آن كه بيشتر براي تهدي

ي كه بر ـــي، رواني و تأثيرات منفـي هاي روحــعلت اضطراب ها و ناراحته كه اين عوامل ب

ي خالقيت آنها ـــي بر شكوفايـــر و روان دانش آموزان مي گذارد بيشتر مانعـــروي فك

.است

، با اين يافته همسو )2008 (1؛ هري گروور)1387(هاي شريفيانيافته هاي حاصل از پژوهش

.را مورد تأييد قرار مي دهندده و آنبو

1.Harry Grorer
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فته از تحقيقرپيشنهادهاي برگ

ه هاي حاصل از اين پژوهش، درباره موانع آموزشي شكوفايي ــبه استناد يافت

اد زير ارائه ــخالقيت دانش آموزان دورة ابتدايي آموزش و پرورش منطقه هليالن پيشنه

:گرددمي

ي كتب درسي دورة ابتدايي، جهت اويژه محتوه كتب درسي، ب و اهداف ا بازنگري در محتو-1

.توجه هرچه بيشتر به رغبت ها، عاليق و حساسيت هاي خاص اين دوره

 برگزاري گردهمايي ها و كارگاه هاي آموزشي و توجيهي براي معلمان، مخصوصاً معلمان -2

ت در دورة ــالقيت شكوفايي خــبه اهميي و پي بردن آنهاـــدورة ابتدايي جهت آشناي

وع تدريس در كالس ـــهاي متنروش هاي نوين كالس داري و روشابتدايي و آشنايي آنها با

.درس

هاي اً ارزشيابيـــمخصوص(ي ـــ آگاه نمودن معلمان از تأثيرات مخرب و پيامدهاي ارزشياب-3

ي در ـابي و خود ارزشيــسوي ارزشيابي توصيفه ي و حركت بـــدر دورة ابتداي) سنتي

.مدارس

ي مانند ـــن و متنوع آموزشــها و مواد و وسايل نوياوريـــز نمودن مدارس به فنــ مجه-4

م هاي آموزشي ــرها، اساليد، اشياء واقعي، فيلـــال، اينترنت، انواع پوستـــهاي ديجيتكتاب

...و 

منابع 

يقاتي در مسايل فرهنگي و فصلنامه تحق.خالقيت و فرهنگ).1375(.داوري اردكاني، رضا-

.4اجتماعي شماره 

اصالحات آموزشي مدرن سازي با تأكيد بر مطالعه تطبيقي ).1382(.، محمدنيسركارآرا-

.انتشارات روزگار.آموزش و پرورش ايران و ژاپن
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ن پايه ابتدايي از شيوه هاي پرورش خالقيت در دانش آموزا).1384(.، سيد موحدصفوي-

پايان نامه كارشناسي ارشد مديريت .يران و متخصصان استان گيالن، مدديدگاه معلمان

.آموزشي، دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مركز

ها و شيوه هاي ايجاد و پرورش خالقيت در دانش آموزان روش).1384(.طالبي، روح اله-

مي واحد پايان نامه كارشناسي ارشد مديريت آموزشي، دانشگاه آزاد اسال.مدارس ابتدايي

.رودهن

هاي تدريس با شكوفايي خالقيت دانش آموزان رابطه روش).1387(.فالح دار، مهدي-

ارشناسي ارشد برنامه پايان نامه ك.پايه دوم و سوم راهنمايي شهرستان نظرآباد هشتگرد

.دانشگاه آزاد اسالمي واحد رودهن. ريزي آموزشي

تب علوم پايه ابتدايي و تناسب آن با ي كابررسي محتو).1375(عرب پوريان، معصومه-

پايان نامه كارشناسي ارشد برنامه ريزي آموزشي، دانشگاه تربيت .مراحل رشد ذهني پياژه 

.معلم تهران

روزنامه اعتماد ملي، شماره .مدرسه قاتل خالقيت است).1386(نسرين دوست، نسترن-

.، سال نهم5032

روزنامه همشهري شماره . ت نردبان توسعهنوآوري و خالقي).1388(واعظي نژاد، محمد-

.، سال شانزدهم4230

اهداف، اصول و  (طرح ارزشيابي توصيفي، )1382(حسني، محمد و كاظمي، يحيي -

.، تهران، آثار معاصر)راهكارها

 نگاه نو به رويدادهاي آموزش و نشريه، ها در هزارة سوممهارت، )1388(كمالي، ابوالفضل -

.، هفته چهارم387پرورش، شمارة 

ي نگرش، )1381 (.اسداهللاخديوي، ؛ رضا آباديي سعيديوسف؛حيدري تفرشي، غالم حسين-

، تهران، انتشارات فرا شناختي  سازمان و مديريت در جهان امروزنوين به نظريه هاي

.انديشه
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-Grover Haeey(2008).Fromative assessment: student Responses and 
observation of Lerrning.

-Race(1995).Assessment A quide to student.


