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مقدمهاي بر خالقيت
بحث آموزش خالقيت در سطططح كودكططان دبسططتاني ،مشخصطاً در دو
قسمت سامان يافته و ارايه گرديده است.
قسمت نخست ،با عنوان مقدمهاي بر خالقيت يا گنج مستور
كودكان ،به ارايه يكي از تجربيات بلندمدت دكتر منطقي اختصاص
يافته است كه اين تجربه در اين قسمت به صورت مقدمهاي براي
ورود در بحث آموزش خالقيت در سطح كودكان ،نوجوانان و
جوانان در نظر گرفته شده است .پژوهشگر در بحث اخير به اين
مسأله پرداخته است كه پيش از آن كه اوليا به فكر تربيت خالق
فرزندشان باشند ،بايد مراقبت آن باشند كه خالقيت اوليهاي را كه هر
كودكي از آن بهرهمند است را سركوب نكنند.
فراز بعد اين مجموعه ،به ارايه خطمشيها و چارچوب مورد نظر
براي آموزش خالقيت به كودكان پيش از دبستان اختصاص يافته
است.
دو قسمت اخير با ارايه بيش از  650سند و مدرك گردآوري
شده از سطح كودكان ايراني به انجام رسيده است .در ادامه مباحث
پيشگفته ،مورد بررسي قرار خواهند گرفت.
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گنج مستور كودكان
بررسيهاي اوليه انجام گرفته در سطح كشور و بررسططيهططاي تطبيقططي
صورت پذيرفته در بسياري از كشورهاي جهان سططوم ،حكايططت از آن
دارند كه اوليا ،اولياي آموزشي و در سطحي فراتر ،سردمداران جوامع
مزبور ،به علت عدم شناخت درست خالقيت ،ابعاد و وجططوه مختلط
آن و بياطالعي از شرايط شططكوفايي آن ،بططا ايططن موهبططت خططدادادي
كودكان ،با كم توجهي و غالباً بيتوجهي برخورد ميكنند و به جططاي
بسترسازي جهت رشد و شكوفايي هرچه بيشتططر خالقيططت ،در عمططل
در جهت تقابل و نفي و انكار آن گام برداشته ،به منكططوب كططردن آن
ميپردازند.
دكتر منطقي در اين مقدمه ،با اتكا به يكي از تجربيات خططويش در
زمينه آموزش خالقيت ،نمونهاي متشكل از  50كتاب ابتكاري دسططت
ساخت كودكان را به نمايش گذارده است .وي در كار بلندمدتي كه
با كودكان داشته است ،در يكي از كارهاي خود ،از آنان ميخواست
تا به تهيه كتابي اقدام كننططد كططه هططم از لحططاه شططكل و هططم از لحططاه
پردازش و محتواي كتاب ،متفاوت از كتابهاي مرسوم باشند .از اين
رو دانططشآمططوزان كالسهططاي دوم تططا پططنجم دبسططتان ،در پاس ط بططه
درخواست پژوهشگر ،دست به تهيه كتابهططاي سططادهاي زده بودنططد
كه نه تنها در فرم كتاب ،بلكططه در پططردازش و منططامين آن ،اوجططي از
خالقيت را در آنها نشان داده بودند ،تا جايي كه دكتططر حسططن قاسططم
زاده (پططدر خالقيططت ايططران) ،در برخططورد بططا ايططن آخططار ،از آن سططخن

12

ميگفت كه برخي از اين آخار بططه طططور مسططتقيم ميتواننططد روي خططط
توليد قرار گرفته ،براي عرضه به جامعه ،در سطح انبوه ،توليططد شططوند.
به عنوان نمونه ،يكي از كودكان طرح كتاب خود را به صورت چرخ
و فلك تهيه كرده ،در برگهايي كه بططه عنططوان صططندليهاي آن قططرار
داده است ،منامين مورد نظرش را درج كرده است ،كودك ديگري
با برداشتن چسب جاي چسبي ،نوار كتاب تهيه شدهاش را به جاي آن
قرار داه است و در مورد ديگري دانشآموز ،به تهيططه كتططابي پرداختطه
است كه جلد و صفحات كتاب ،اوالً با طرح خورشيد بُرش خورده و
خانياً جلد رو و انتهاي كتاب ،با آهنربا به يكديگر وصل شدهاند و با باز
شدن كتاب ،برگهاي آكاردئوني كتاب ،از هم باز ميشوند.
در موارد ديگري بچههططا اقططدام بططه تهيططه كتابهططايي كردهانططد كططه
تركيبي از كتاب و اسباب بازي است .به عنوان نمونه ،دانشآموزي با
بريدن ظططرف مططايع ظرفشططويي و گذاشططتن چططرخ بططراي آن و طراحططي
چهره يك گربه براي آن ،اين امكططان را بططراي مخاطططب خططود فططراهم
آورده است كه با كشيدن ن اسباب بازي ،شاهد باز شدن برگهططاي
آكاردئوني كتابي كه در بطن گربه طراحي شده ،قططرار گرفتططه اسططت،
باشد.
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كودك ديگري كتاب خويش را بططه صططورت اسططتخري بططا ماهيهططاي
مختل

سامان داده است كه سمت ديگر ماهيهايي كه با ن به باالي

صفحه وصل شدهاند (و به اين ترتيب به شكل متحرك درآمططدهانططد)،
ياداشتهاي مورد نظر نويسنده ،درج شده اسططت .در مططورد ديگططري،
كططودك مططاري را تهيططه كططرده اسططت كططه در عططين داشططتن حالططت
كاريكاتوري و دكوري ،حاوي مباحث مورد نظر وي هست.
دانشآموزان دبستاني ديگري در برخورد با تقاضاي مؤلط

مبنططي

بر تهيه كتابي ابتكاري ،دست به تهيه كتابي بططا قطططع و بُططرش ابتكططاري
زده بودند ،به اين معنا كه بعني از مواقع كتططاب خططود را بططه صططورت
يك ماشين ،يك گرگ ،يك خرس و مانند آن ،طراحي كرده بودند
و در موارد ديگري آن را به صططورت ماشططيني كططه پشططت چططرا قرمططز
ايستاده است ،كودكي كه روي هواپيما ،بادبططادك بططازي ميكنططد ،يططا
مادري كه فرزنططدش را در آغططوش گرفتططه اسططت ،تهيططه كططرده بودنططد.
كودك ديگري با چسططباندن يططك نيمططه از يططك تططو كوچططك زرد
رنگ ،و تهيه برگهاي دايرهاي كتاب (كه وسط آنها براي جا شدن
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نيمكره مزبور ،به شكلي دايرهوار بريده شده بود) ،كتابي با طرح تخم
مر و در مورد موضوعي با همين منمون ،تهيه كرده بود.
در موارد متعدد ديگري ،تطابق شكل و محتوا ،مورد نظر كودكان
قرار داشته است .به عنوان نمونه ،كودكي كه درباره آب ،ستاره ،گططل
آفتاب گردان ،بهشت و نظاير آن كتابي تهيه كرده بود ،طرح كتططابش
را به صورت يك قطره باران ،كلمه آب ،دو ستاره كه با آهنربا به هم
وصل شده بودند ،گل آفتاب گططردان ،جنگلططي زيبططا و نظيططر آن ،تهيططه
كرده بود.
كودكان در طراحي جلد و صفحهآرايططي كتابشططان نيططز ابتكارهططاي
زيادي از خود نشان داده بودنططد .بطه ايططن معنططا كططه برخططي از بچططههططا،
كتابشان را با جلد پارچهاي ،بعني با جلد پالستيكي و تعدادي با جلد
بافتني و كاموايي ،تهيه كرده بودند .كودك ديگري روي جلد بُططرش
ابتكاري كتابش را كه به شكل جوجه تيغي بود ،بططا خارهططاي خشططك
گياهان ،تزيين كرده ،در عمل يططك جوجططه تيغططي را بطه معططرد ديططد
نهاده بود.
بچهها ،در نقاشي كتابهايشان ،عالوه بر اسططتفاده از مططداد رنگططي،
آبرنططگ ،گططواش ،تكططههططاي رنگططي طلططق ،تكططههططاي پارچططه ،نططوار
چسبهاي تزييني رنگارنططگ ،گلبططرگ ،بططرگ و عل هططاي خشططك
سود برده بودند ،از مواردي مانند ريگهاي صاف ،موكططت ،كططاموا و
نظاير آن ،استفاده كرده بودند.
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البته الزم به يادآوري است ،آنچه از آن ياد شططد ،تنهططا يططك مططورد از
تقاضاهاي درخواست شده مؤل

از كودكان بود و در موارد متعددي

پژوهشگر با تقاضاي تهيه نقاشيهايي كه به نوعي متنمن حل يططك
مسأله بغرنج بودند (مانند نقاشي يك بچه بد اخططالق ،تنبطل و در عططين
حال شكمو ،كشيدن نقاشي بچهاي كططه در حططال ديططدن يططك خططواب
شيرين -يا وحشتناك -است ،نمايش سططرد شططدن ناگهططاني يططك روز
تابستاني يا گرم شدن شديد يك روز زمستاني ،برخططورد مططادر كبططوتر
مهربان با فرزند بد اخالقش و نظير آنهططا) ،يططا درخواسططت تهيططه يططك
نقاشي خالق (با استفاده از مداد رنگي ،آب رنططگ ،گططواش ،بططرگ و
گلبرگ خشك شده درختان ،عل هاي هططرز خشططك شططده ،پوسططت
ساقه درختان ،دانه گياهان ،پولك ،پوستهِ تخم مر  ،ريگ ،رنگهاي
طبيعي كه بچهها بايد از محيط اطرافشان به دسططت بياورنططد ،طلقهططاي
رنگي ،نوار چسبهاي رنگارنگ ،تكه پارچه و نظططاير آنهططا) كططه در
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ضمن حاوي حل يك مسأله باشد ،تهيه يك شيي خالق با اسططتفاده از
اشياي دور ريختني (مانند بطري پالستيكي نوشابه ،ظرفهاي شططام،و،
انواع قوطيهاي بدون استفاده ،ني ،تكههاي چططوب ،فلططز ،پالسططتيك،
ظرفها و ليوانهاي يكبار مصرف و مططوارد مشططابه) ،ارايططه راه حططل
مناسب براي مسايل طرح شده (نظير تهيه يططك بططازي جديططد فكططري،
ساخت يك پازل ابتكاري ،تهيه يك خط جديد ،طراحططي انتقططال آب
از پايين كوه به روستاي باالي كوه ،طراحططي ماشططيني كططه روي زمططين
ناهموار راه برود و مانند آن) ،انجام يك كار هنري بديع (نظير رنگ-
آميططزي روي سططنگها بططه شططكلي كططه از زوايططاي مختل ط  ،دو شططيي
مختل

ديده شود ،تهيه يك كتططاب شططعر سططاده منثططور يططا منظططوم ،بططا

محتوا و طرح نو و ابتكاري ،تهيه نقاشيهاي طنزآميز ،تهيه نوشتههططاي
خالق ،تهيه نمايشنامههاي فيالبداهه ،طراحي جلد روي كتططاب ،تهيططه
بلوكهططاي تمبططر بططه مناسططبتهاي مختل ط

و مططوارد مشططابه) و انجططام

كارهاي علمي -تحقيقاتي (نظير تهيه يك قلب يا كليه مصنوعي ،تهيه
يك مركب خوشرنگ و شفاف از گياهان محيط اطراف ،تهيه يططك
موشك كاغذي كه بيشتر از همه روي هوا بمانططد ،تحقيططق در مططورد
اين كه چگونه كودكططان درو گططويي را ميآموزنططد و ماننططد آنهططا)،
كودكان ،به تهيه كارهططاي قابططل تططوجهي دسططت ميزدنططد كططه بيططانگر
خالقيت وافر آنان بود ،به تعبير ديگر ،با ارايه هر سوژهاي به كودكططان
پيش دبستان يا دبستاني ،مالحظه ميشود كه آنان به شكلي خالقططي بططا
آن مواجططه ميگردنططد .بططه تعبيططر ديگططر ،در سططنين اخيططر ،كودكططان را
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ميتوان به مثابه جعبه سياهي ديد كه با ورود هر محرك به آن ،بططدون
توجططه بططه پيچيططدگيها و دشططواريهاي آن ،كططودك پاسططخي بططرايش
مييابد ،هر چنططد تحقططق پاسط ارايططه شططده ،بططا فناوريهططاي عصططر مططا
امكانپذير نباشد ،ولي در آينده امكان تحقق آن هسططت ،امططا بططا ورود
تططدريجي كودكططان بططه جامعططه ،و مواجططه شططدن آنهططا بططا انبططوهي از
امرونهططيهططا و قالبهططاي كليش طهاي اجتمططاعي ،ب طه تططدريج كودكططان
خالقيططت و نططوآوري خططويش را كنططار مينهنططد و بططا پططيش گططرفتن
پاس هاي كليشهاي در روابط روزمره اجتماعي ،از خالقيت خططويش،
فاصله ميگيرند.
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از اين رو ،به عنططوان مقدمططه ورود در بحططث آمططوزش خالقيططت ،بايططد
تأكيد كرد كه كودكان ،موجودات خالقي هستند و بايد با ممانعت از
برخوردهططاي نامناسططب بططا آنططان ،مططانع از دسططت رفططتن و بططر بططاد رفططتن
خالقيتشان شد .در غير اين صورت ،تالش براي آموزش خالقيططت بططه
كودكاني كه خالقيت آنان سركوب گرديططده اسططت ،در عمططل راهططي
صعب و به غايت دشوار ،خواهد بود.
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آموزش خالقيت در سطح كودكان دبستاني
بسته آموزشططي آمططوزش خالقيططت در مقطططع پططيش از دبسططتان ،دومططين
بحث از چهار بسته آموزشططي آمططوزش خالقيططت مططيباشططد كططه دكتططر
منطقي در اين قسمت به طرح آن ميپردازد .مؤلط

در بسططته نخسططت

آموزش خالقيت ،آموزش خالقيت در مقطع پيش از دبستان را مططورد
بحث قرار داد .آموزش خالقيت در مقطططع دبسططتان ،در ادامططه مباحططث
آموزشي قبلي ،مطرح ميگردد.
دكتر منطقي در اولين محور از مباحث آموزش خالقيت در مقطططع
دبستان ،بططه طططرح مقولططه «توانططايي حططل مسططأله در كودكططان دبسططتاني
پرداخته است .دكتر منطقي در بحث در زمينه توانططايي حططل مسططأله در
كودكان مقطع ابتدايي ،چهططار زيططر مجموعططهس حططل مسططأله در جريططان
برقراري ارتباط مكتططوب بططا ديگططران ،توانططايي حططل مسططأله در جريططان
روابط بينفردي ،توانايي حل مسأله در جهان فيزيكي اطراف كودك
و تأكيد در توانمندي فوق تصور كودكان دبستاني در ارايه ايده براي
حل مسايل جهان بيروني را مورد بحث قرار داده است.
در زير مجموعه «حل مسأله در جريان برقراري ارتباط مكتططوب بططا
ديگران  ،مؤل

پططا از تططذكر ديططدگاه عينططي و خودمططدار كودكططان

دبستاني و ارايه شواهدي در اين ارتباط ،با ارايططه شططاهد مثططالهططايي از
نقاشي كودكان ،نشان داده اسططت كططه كودكططان دبسططتاني ،بططا اسططتفاده
ماهرانه از نمادها (نظير پايين و باال بودن ابروها ،لبها ،حركات نرم يا
شديد دستها و استفاده از نمادهاي ابداعي ديگر ماننططد كرمططو بططودن
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طرح كتابي كه به شكل سيب ارايه شده است به نشانه بدي خوابي كه
كتاب روايتگر آن است) ،در جريان ارتباط مكتوب بططا ديگططران ،بططه
حل مسايل مورد نظرشان ،نايل ميآيند.
دكتر منطقي در زير مجموعههاي «توانططايي حططل مسططأله در روابططط
بينفردي و «توانايي حل مسأله در جهان فيزيكي اطراف  ،با استناد به
زندگي روزمره كودكان دبستاني ،به ارايه شاهد مثالهايي ميپططردازد
كه طي آن به خوبي نموده شده است كه كودكان در جهططان مططادي و
انساني اطراف خود ،چه گونططه ميتواننططد بططا درايتططي كططه از خودنشططان
ميدهند ،به حل مسايل فرارويشان نايل آيند.
مؤل

در آخرين زير مجموعه مورد بحث در اين محور ،با عنوان

«تأكيد در توانمندي فوق تصور كودكان دبستاني در ارايه ايده بططراي
حل مسايل جهان بيروني  ،شططواهدي از دو كططار پژوهشططي خططويش را
ارايه كرده است .وي در يكططي از ايططن كارهططا ،از دانشآمططوزان يططك
كالس چهارم دبستان كه در محططيط اقتصططادي -اجتمططاعي -فرهنگططي
فقيري قرار داشت ،خواست تا آنها براي يططك سططگ گلططه ،تمهيططدي
بيانديشند كه آن سگ بتواند به شكل بهتري به مراقبت از گله ب،ردازد.
وي به شكل مشابهي ،از مؤلفان كتابهططاي درسططي (همططان كودكططان)
كه در يكي از كارگاههاي خالقيت او شركت داشتند ،تقاضاي ارايططه
طرحي در همين رابطه را داشت.
بررسي نتايج حاصل از كالس دانشآموزان و مؤلفان كتططابهططاي
درسي آنان ،حكايططت از آن داشططت كططه مؤلفططان كتططابهططاي درسططي،
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ايدههايي معادل يك سوم ايدههاي مطرح شده توسط شططاگرداني كططه
كتابهاي تألي

شده آنان را ميخواندند ،ارايططه كططرده بودنططد و ايططن

مسأله ،حرف اوپنهايمر را به ذهن تداعي ميكند كه بيططان ميداشططت،
بچههاي كوچه و خيابان قادر به حل مسايل فيزيكي هستند كططه مططن از
حل آنها قاصرم.
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دومططين محططور مطططرح شططده در بحططث آمططوزش خالقيططت در سطططح
كودكان دبستان« ،بسترسازي در جهت تربيت انساني متعططادل  ،اسططت.
اين محور ،دو زير مجموعه با عناوين «تربيت انساني متعادل در محيط
خانه و «تربيت انساني متعادل در محيط مدرسه" دارد.
دكتر منطقي با يادآوري ديدگاههاي نظططري كططه از اهميططت دوران
خردسالي افراد يططاد كططرده ،از روابططط عططاطفي حططاكم بططرآن ،بططه مثابططه
عينكي ياد ميكنند كه بر چشم كودك نهططاده ميشططود و كططودك از
آن پا ،از وراي آن ،جهان بيرون را مينگرد ،با نقد نططوروانتحليططل-
گراني كه بحث اخير را فقط به روابط كططودك و مططادرش محططدود و
محصور كردهاند ،با استناد به ديدگاه اجتماعيتر اريكسون كه عططالوه
بر محيط خانه ،محيط اطراف و اجتمططاعي كططودك را نيططز بططر زنططدگي
وي مؤخر ميداند و تبعات اجتماعي ناماليم و نامناسب را نيز همچططون
تبعات فقدان عواط

كافي محيط خانه ،در سرتاسر عمر فرد ،سططايه-
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افكن ميداند ،خاطرنشان ميسازد كه در كنار مؤلفه خانواده ،بايد بططه
ساير مؤلفههاي محيطي و اجتماعي مؤخر در تربيت كودك نيططز توجططه
الزم را معطوف داشت.
پژوهشگر در بحث در مورد مؤلفه خانواده ،با يططادآوري مبططاحثي
كه در مقطع پيش از دبستان ،به طرح آنها پرداخته اسططت و بططا تأكيططد
اجمططالي بططر اهميططت مططواردي ماننططدس «ضططرورت تكططريم شخصططيت
كودك « ،حذف زور از روابط تربيتي « ،تأييد توانمنططدي كططودك ،
«تأييططد تصططوير مثبططت از خططود كططودك « ،پرهيططز از محدودسططازي
كودك « ،ممانعت از سركوبي روح جستوجوگر كودك « ،پرهيططز
از تبعططيو و ايجططاد رقابططت بططين كودكططان « ،عططدم تأكيططد افراطططي بططر
جنسيت كودك « ،پرهيز از تحميل نقش بططزرگسططال بططه كططودك و
«پرهيز از انباشتن ذهن كودك از اطالعات متفرقه  ،در اين مقطططع ،از
مقوله خانواده به سرعت عبور كرده ،تمركز بحث خويش را بر مؤلفططه
مدرسه نهاده است.
پژوهشگر با تأكيد بر اين كططه كشططورهططايي كططه بططه دنبططال توسططعه
بودهاند ،عمده سرمايهگذاري خود را روي نظططام آموزشططي خودشططان
انجام دادهاند ،تا به اين ترتيب با تربيططت انسططانهططايي توسططعه يافتططه ،بططه
جامعهاي توسعه يافته دست يابند ،خاطرنشططان ميسططازد ،مطالعططه نظططام
آموزش عمومي ايران ،حكايت از آن دارد كه از سوي مسووالن ،اين
نظام ،بيشتر از آن كه به صورت يك نهاد توليدي نگريسته شود ،بططه
صورت يك نهاد مصرفي نگريسته ميشود و همين مسأله سططبب شططده
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است كه فقط قريب يك سوم بودجه مورد نياز آموزش و پرورش ،به
اين نهاد اختصاص يابد .البته مسأله مهمتري كه نظام آموزش عمططومي
ايران ،در كنار ضع

بودجه با آن مواجه است ،نابسامان بودن مفططرط

برنامهريزي و محتواي نظام آموزشي كشور ميباشد.
با توجه به آنچه از آن ياد شد ،كار به آنجا ميانجامد كه در سطح
نظام آموزش عمومي ايران ،به جاي انتخططاب رويكططرد آمططوزش فعططال
(كططه در جريططان آن ،دانشآمططوز بططه شططكل فعططال در جسططتوجططوي
يادگيري برميآيد) ،رويكرد آموزش سططنتي يططا حافظططهمططدار (كططه در
جريان آن از دانشآموزان انتظار مططيرود بططه شططكلي منفعططل ،تنهططا بططه
حفظ مباحث درسي و افزايش محفوظات خود ب،ردازند) ،سايه گسططتر
شود .به عبارت ديگر ،در حالي كه حجم علم طي هر  5-5/5سططال دو
برابططر ميشططود و  %50از آنچططه دانشآمططوزان در آينططده بططدان احتيططاج
دارند ،هنوز كش

و اختراع نشدهاند و  %50از آنچه دانشآموزان در

حال حاضر فراميگيرند ،در آينده به كار آنها نخواهد آمد ،و همططين
امرنظامهاي آموزشي جهان را برآن ميدارد كه به جاي رويكرد سنتي
حافظهمدار ،رويكرد آموزش فعال و مسألهمدار را پيشه خططود كننططد و
به جططاي افططزايش محفوظططات دانشآمططوزان ،آنططان را در جهططت حططل
مسأله ،تحمل ابهام و چالش با شرايط نوپديططد ،آمططاده سططازند ،اوليططاي
نظام آموزش عمومي كشور به آموزش حافظهمدار ،سنتي و خالقيت-
كُش موجود ،دل خوش كنند.
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يكططي از اولططين قربانيططان رويكططرد حافظططهمططدار اخيططر ،خالقيططت
دانشآموزان هستند ،زيرا ،در درجه نخست خالقيت دانشآموزان در
نظام آموزشي كه فاقد آموزش فعال و امكانات حداقل اوليه است ،بططه
سادگي سركوب ميشود .دكتططر منطقططي در ايططن رابطططه ،از تجربيططات
خود ياد كرده ،بيان ميدارد ،در كالسهاي نزديك به  40نفرهاي كه
وي در آنها به پژوهش در مورد خالقيت مشغول بود ،گاه معلم يكي
از همين كالسها ،با نشان دادن كفشش كه  8سططانت پططاره بططود ،بيططان
ميداشت ،شما از من انتظار داريد ،من با اين وضعيت ،خودم را فداي
شاگردانم كنم؟! معلوم است كه من تنها ميتوانم توي سر  40شططاگرد
شرّ كالس خودم بزنم تا كالس آرام پيش برود.
در درجه بعد ،نظام آموزشي ،شرايطي را فراهم آورده است كه در
آن تمامي شاگردان كالس ،به بهاي تأييططد و شططاگرد اول شططدن يططك
نفر ،به نوعي نفي و انكار ميشوند ،به عبارت ديگر ،حتططي فططردي كططه
در اين ميان شاگرد اول نيز ميشود ،به دليل تهديططد مقططامش از سططوي
ديگر رقبا ،از امنيت خاطر الزم برخوردار نيست.
از سوي ديگر به دليل آن كططه نظططام آموزشططي موجططود بططه شططكلي
انديشيده و منسجم طراحي نشده است ،در غالب موارد آسيبزا واقططع
ميگردد .به اين معنا كه مثالً در حالي كه تفكر دانشآموزان ابتدايي،
عيني است (به اين معنا كه منطق ابتدايي آنها در برابر اشياي عيني كه
با آن سروكار دارند ،خططوب و مناسططب جططواب ميدهططد ،امططا در برابططر
مفاهيم انتزاعي كه براي آنان مطرح ميگردد ،به درستي پاس نمططي-
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دهد) ،مفاهيم ذهني و انتزاعي مانند جرم ،حجم ،وزن و نظاير آنها از
سالهاي ابتدايي دبستان ،از طريق كتططابهططاي درسططي ،بططدانهططا ارايططه
ميگردد و دانشآموز به سبب نفهميدن اين مفططاهيم ذهنططي ،احسططاس
تحقيرشدگي مييابد.
سططرانجام دانشآمططوزان تيزهططوش و خططالقتططر ،بططه سططبب آن كططه
سوالهاي بيشتري به ذهنشان خطور كرده ،در صططدد يططافتن پاسططخي
براي آنها هستند (مانند اين كه خود خدا چگونه ساخته شططده اسططت،
چرا رفتار و بيان اولياي آموزشي در تناقو با هم است و نظاير آن) ،و
معلمان غالباً دي،لمهاي كه در برابر سوالهططاي اخيططر كططم ميآورنططد يططا
پرسش اين سوالها را اهانتي به خود ،ديگران و جامعه تلقي ميكنند،
به شكلي تخاصمآميز با شاگرد پرسشگر خويش ،برخورد ميكننططد.
به هر صورت ماحصل آنچه از آن ياد شد ،مواردي مانندس «پشيماني از
كنجكططاوي و يططادگيري « ،اضطططراب دايمططي شططاگرد « ،از بططين رفططتن
اعتمططاد بططه نفططا دانشآمططوز « ،اعطططاي شخصططيتي مرعططوب شططده بططه
شاگرد « ،تربيت انسانهايي با روحيه تابع و نظاير آن است .در حططالي
كه شواهد زيادي دال بر اين معنا وجود دارد كه با انتخاب رويكردي
نسططبتاً فعططال و خططالق در سطططح كططالسهططا ،دانشآمططوزان ،بططه شططكل
شگفتآوري خالق ظاهر ميشوند.
دكتططر منطقططي در ادامططه ،بططا طططرح سططه نمونططه ،از نظططر اخيططر ،دفططاع
ميكند .نمونه نخست ،تجربه وي در يكي از مدارس ابتدايي است كه
در طي يك هفته  4نفر از اولياي دانشآمططوزانش ،از يكططديگر طططالق
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گرفتند .دانشآموزان اين مدرسه به سططادگي از روي ديططوار مدرسططه،
بيرون ميپريدند ،برخي از دانشآموزان آن ،دست به دزدي ميزدند،
گاه دانشآموزاني در مدرسه بودند كه در كيط

مدرسططهشططان چططاقو

حمل ميكردند و مانند آن ،اما بعططد از آن كططه كططالسهططاي آمططوزش
خالقيت مؤل

در آنها شروع شد ،و دانشآموزان در اين كالسهططا

خود را با مباحثي متفاوت مواجه ديدند ،نه تنها همططان شططاگرداني كططه
هنگام خوردن زنططگ تعطيلططي مدرسططه ،بططا شططادي و شططع  ،ميططزهططاي
كالس را بهم ريخته ،از آن خارج ميشدند ،با آرامش ،به ادامه انجام
تكلي

خالقشان ميپردازند ،بلكه خالقيت قابل تططأملي را از خططود بططه

منصه ظهور ميگذاشتند.

در تجربه ديگري ،پژوهشگر ،در آغاز كار كالسهاي خالق خويش،
با دادن گواش ،قلم مو و مقوا ،از دانشآموزاني كه آنان را به مسططجد
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مدرسه برده بود ،خواست تا يك سوژه علمي را طراحي كنند .مؤل
گزارش ميدهد ،دانشآموزاني كه در نظام آموزش سنتي ،اعتماد بططه
نفا خويش را از دست داده بودند ،از سر ضع

و استيصال ،بططا بططاز

كردن پنهاني كتابشان يا نگاه كردن به روزنامه ديططواريهططاي آويختططه
شده به ديوار مسجد ،در صدد يافتن سوژه مورد نظر برميآمدند ،اما با
گذشت زمان ،دكتر منطقي با بططردن دانشآمططوزان مدرسططه بططه پططارك
مجاور مدرسه ،نخست از سه ابزار گواش ،قلم مططو و مقططوا ،دسططت بططه
حذف مقوا زد و از بچهها ميخواست تا با گططواش و قلططم مططوي ارايططه
شده به آنان ،به تهيه يك تابلوي زيبا اقدام ورزند ،در ادامه بططا حططذف
قلم مو ،دانشآموزان دبستاني وي بايد تنها با گواش به تهيططه نقاشططي و
تططابلوي مططورد نظططر ميپرداختنططد و در نهايططت بططا حططذف گططواش،
دانشآموزان موظ

به تهيه يك تابلوي ابتكاري (بدون آن كه هططي

وسيلهاي در اختيار آنان قرار داده شططود) ،ميشططدند .مؤلط

بططه شططكل

مشابهي از دانشآموزاني كه به اين توان رسيده بودند كه از هي  ،همه
چيططز را تهيططه كننططد ،درخواسطت ميكططرد تططا آنهططا بططدون داشططتن هططر
وسيلهاي ،دست به حكاكي روي سنگ بزنند ،بططه تهيططه يططك شططهر در
قسمتي از زمين پارك اقدام كنند ،دست به تهيه يططك مسططجد بزننططد و
نظاير آن.
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دكتر منطقي با به نمايش درآوردن تصاوير روند طططي شططده ،بططا نشططان
دادن تصوير دانشآموزاني كه در حين اجططراي وظيفططهشططان (مططثالً در
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جريططان شهرسططازي) ،مططواد و مصططالح الزم را بططا دويططدن بططه دسططت
دوستانشططان ميرسططاندند ،نمططود بططارزي از فعططال شططدن نسططبي برنامططه
آموزشي را به منصه ديد ميگذارد.

پژوهشگر ،در تجربه ديگططري ،ضططمن نقططل گططزارش دانشططجويانش از
كالسهاي آموزش خالقيتي كه در مدارس بر پا كرده بودند ،يادآور
ميشود ،دانشجويان گزارش ميدادند ،وقتي دانشآمططوزان بططه عنططوان
مثال ،ميخواستند نمايشنامه طنططزي را در كططالس روي صططحنه ببرنططد،
مداد آنها دماسنج ،سطل زباله كالس صندلي ،قلططب پارچططهاي ،قلططب
مريو ،برگه زردآلو قرص پزشك و نظاير آن ميشد و نمايشنامه ،بططا
شططور و هيجططان زايدالوصططفي در سطططح كططالس ،اجططرا ميگرديططد و
سرانجام هنگططام تعطيططل شططدن كططالس ،يكططي از دانشآمططوزان كيط
دانشجوي وي را برداشته ،دومي براي كمك چتر او را به دست مططي-
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گرفططت ،سططومي برگططههططايش را برمططيداشططت و بسططياري از شططاگردان
كالس با خواهش و تمنا از او ميخواستند ،به آنها اجازه دهد تطا وي
را تا منزلش همراهي كنند.
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سومين محور مططورد بحططث« ،بسترسططازي جهططت تططداوم برخططوردهططاي
خططالق كططودك اسططت .ايططن محططور داراي سططه زيططر مجموعططه «نقططش
خانواده « ،نقش مدرسه و «نقش جامعه است.
دكتر منطقي در اين قسمت به دليل طططرح نقططش خططانواده در بسططته
آموزشي آموزش خالقيت در مقطع پططيش دبسططتان ،بططا عبططور گططذرا از
خانواده ،به عمده كردن نقش مدرسه پرداخته اسططت و بحططث از نقططش
جامعه را نيز بططه مجموعططههططاي بعططدي آمططوزش خالقيططت ارجططاع داده
است.
مؤل

در توضيح اجمالي نقش خانواده ،با تأكيد آن چه پيشتر از

آن ياد كططرده اسططت (ماننططد پططذيرش تخططيالت گسططترده فرزنططد ،تأييططد
روحيه نقاد كودك ،پذيرش استقاللطلبي و اتكاي به نفا كططودك،
گسترش تجربيات و عاليق كودك ،ايجططاد فرصططت تجربططه فنططاهططاي
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متفططاوت ،ايجططاد مهططارتهططاي حططل بهتططر مسططأله در كططودك ،تشططويق
كودك به انجام كارهاي هنططري و نظططاير آن) ،بططا ارايططه شططواهدي ،از
چگونگي تحقق «آموزش غيرمسططتقيم و ضططمني « ،شططوخي « ،بططازي ،
«شططكوفا كططردن اسططتعدادها و «ايجططاد شططرايط الزم بططراي تحقططق
برخوردهاي خالق  ،در محيط خانه ياد ميكند.
دكتر منطقي در بحث از «نقش مدرسه  ،با يادآوري اين مسأله كه
مدرسه در صورتي ميتواند نقش اصلي خود را ايفا كند كه به سمت
آموزش فعال ،سوق يابد و رويكرد آموزش سنتي و حافظهمدار خود
را با رويكرد مبتني بر حل مسأله ،چالش با شرايط مبهم و تحمل ابهام،
عود كند ،به عنوان راه حل حدواسطي براي كاهش اخرات زيانبار
و ضدخالقيت نظام آموزشي ،استفاده از روشهاي زير را پيشنهاد
ميكندس
انجام بازيهاي خالق ،انجام كارهاي هنري ،دامن زدن به تخيل
كودك ،خواندن خالق ،نوشتن خالق ،حل خالق مسأله ،بارش
ذهني ،بديعهپردازي ،افزايش انگيزهها ،ارايه الگوهاي خالق ،استفاده
از فناوريهاي جديد ،استفاده از شوخي و خنده ،يادگيري مشاركتي،
فعاليتهاي اردويي و روشهاي سيستم.
دكتر منطقي در ارتباط با مقوله «بازي  ،با ارايه شواهد متعددي ،از
چگونگي استفاده از عامل بازي در آغاز كالس درس (به صورت
گرمكننده جسماني يا رواني) ،در جريان درس (در درسهاي مختل
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فارسي ،رياضي ،تاري  ،جغرافيا ،ديني) و در پايان بحث درسي در
خاتمه كالس ،ياد كرده است.
مؤل

در ارتباط با مقوله «انجام كارهاي هنري  ،با ارايه شواهدي

از فعاليتهايي كه خود انجام داده است ،از نقاشي (نقاشيهاي
معمولي ،پارچهاي ،ابتكاري) ،تهيه تابلو (با وسايل مورد نياز و حذف
تدريجي آنها) ،تهيه كارهاي هنري با برگ و گلبرگ (تهيه تابلو،
كارت پستال و انجام تكالي

علمي محوله به دانشآموزان) ،كار با

هستهها ،كار با خميربازي (براي تهيه تابلو روي مقوا با خمير) ،تهيه
پازل ،كار با طلق و عكاهاي راديولوژي ،بُرش با كاغذ
(ارگونومي) ،تهيه كاردستي (با چوب ،ريشه گياهان ،سنگ ،كن ،
پوسته تخم مر  ،پر پرندگان ،خميرنان ،خمير روزنامه ،خمير
سفالگري ،ماكاراني ،يونوليت ،اسفنج ،شن ،ماسه ،نوار چسب ،اشياي
دور ريختني ،خرده تراش ،سيم ،پاكت خالي و نظاير آنها) ،تهيه
جلد كتاب ،تهيه كارهاي ادبي (منثور و منظوم) ،و اجراي نمايشنامه
(ايفاي نقش خويش ،ايفاي نقش ديگران) ،ياد ميكند.
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دكتر منطقي در ارتباط با مقوله «دامن زدن به تخططيالت كودكططان  ،بططه
پيشنهاد موارد زيططر بططراي دامططن زدن بططه تخيططل خططالق دانشآمططوزان،
پرداخته استس
تصور شرايط متفاوت ،بيان داستانهاي تخيلططي ،تهيططه نقاشططيهططاي
تخيلي ،وضوح بخشيدن به شرايط مبهم ،تهيططه و تكميططل داسططتانهططاي
تخيلي ،دريافت داللططتهططاي محتمططل در يططك عمططل ،تهيططه عنططوان يططا
عناوين مناسب براي يك مططتن كوتططاه ،انتخططاب غيرمعمططولتططرين راه،
ديدن جهان از زاويه ديدي متفاوت تهيه و تعبير و تفسير نمادها ،تهيططه
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و ابداع يك خط مخصوص ،اجراي نمايشنامههاي فططيالبداهططه ،ابططداع
بازي و اسباب بازيهاي جديد و پيشبيني تحولهاي آتي.
مؤل

براي فهم بهتر عناوين مطرح شده ،در هر مورد با اسططتناد بططه

تجربيات جهاني و تجربيططات شخصططياش ،بططه ارايططه شططاهد مثطالهططاي
متعددي اقدام كرده است.

