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فهرست اجمالي :
 01حل مسأله در نوجوانان مقطع اول دبيرستان (راهنمایی سابق)
 02بسترسازي در جهت تربيت انسانی متعادل
 03بسترسازي در جهت تداوم برخوردهاي خالق نوجوان
 04زمينهسازي در جهت عاطفی بارآمدن نوجوان
 05كوشش در جهت تربيت دینی (عرفانی -انقالبی) نوجوان
 06بسترسازي در جهت ایجاد روحيه علمی -پژوهشی در نوجوان
 07زمينهسازي اوليه در جهت سوق یافتن نوجوان به سمت
كارآفرینی
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فهرست تفصيلي :

 01حل مسأله در نوجوانان مقطع اول دبيرستان
مروري بر آنچه گذشت.

 02بسترسازي در جهت تربيت انسانی متعادل
 0201مؤلفه خانواده
 0202مؤلفه مدرسه
 020201مشكالت سطحی نظام آموزشی
 020202مشكالت جديتر نظام آموزشی
 0203مؤلفه جامعه

 03بسترسازي جهت تداوم برخوردهاي خالق
نوجوان
 0301حل مسأله
 0302انجام كارهاي هنري
 0303استفاده از فناوريهاي جدید
 0304ارایه الگو
 0305خواندن و نوشتن خالق
 0306فهرستهاي تداعی
 0307فهرست سوالها
 0308ارتباطهاي اجباري
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 0309تجزیه و تحليل ریختشناسانه
 03010تفكر جانبی
 6 03011كاله تفكر
 03012مدیریت مهارتهاي مغزي
 03013بصيرت پس از نهفتگی (بصيرت ناگهانی)
 03014استقبال از تنگناي زمانی
 03015آموزش تلفيقی (خالقيت در گردونه تحول)

 04بسترسازي جهت عاطفی بارآمدن نوجوان
مروري بر آنچه گذشت.

 05بسترسازي اوليه جهت تربيت دینی (عرفانی-
انقالبی) نوجوان
مروري بر آنچه گذشت.

 06بسترسازي در جهت ایجاد روحيه علمی -پژوهشی
در نوجوان
 0601تشویق فرضيهپردازي (و آزمون آن) توسط نوجوان
 0602پيشنهاد اجراي طرحهاي عملی توسط نوجوان
 0603پيشنهاد اجراي طرحهاي پژوهشی توسط نوجوان
 0604درخواست ارایه ایدههاي جدید توسط نوجوان
 0605درخواست تدوین برخی از طرحهاي فنی توسط نوجوان
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 0606درخواست تهيه برخی از طرحهاي آیندهنگر (طرحهایی كه
از جنبهاي تخيلی برخوردارند).
 0607نقش نهادهاي مدنی در بسترسازيهاي علمی -تحقيقاتی در
سطح مدارس

 07بسترسازي اوليه جهت سوق یافتن نوجوان به
سمت كارآفرینی
 0701استقبال اوليا از كارآفرینی فرزند در محيط خانه
 0702حمایت اوليا از كارآفرینی فرزند در محيط بيرون از خانه
 0703ضرورت نگاه مثبت مدرسه نسبت به مقوله كارآفرینی
 0704ضرورت نگاه مثبت جامعه به مقوله كارآفرینی
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آموزش خالقيت در سطح نوجوانان مقطع اول
دبيرستان
دكتر منطقی در بحث آموزش خالقيت در سطح دانشآموزان مقطععع
اول دبيرستان ،نخست به مسأله توانایی حل مسأله در نوجوانععان مقطععع
اول دبيرستان ،اشاره دارد .وي بععا یععادآوري نظریععه پيععانه ،خاطرنشععان
میسازد ،تحول ذهنی فرد ،با تحقق سه دوره ،حسععی -حركتععی (0-2
سععال) ،دوره عمليععات عينععی ( 2-11سععال) و دوره عمليععات ذهنععی یععا
صوري (11,12 -15,16سال) ،به انجام خود میرسد.
طبق تقسيمبندي اخير ،نوجوانان مقطععع اول دبيرسععتان ،بععا عبععور از
مرحله تفكر عينی (كه در جریان آن ،منطق ابتدایی كودك ،در برابععر
اشياي عينی و ملموس ،درست جواب میداد) ،به مرحله شكلگيععري
تفكر ذهنی یا انتزاعی میرسععند و بعه تععدریت تفكععر جدیععدي در فععرد
شكل میگيرد كه وي میتواند وراي ابعاد عينی ،رفتهرفته به صععورت
ذهنی عمل كند ،ولی با این وجود ،نوجوان تا رسيدن به سععطح ذهنععی
معمول انسانهاي بععزر سععال كععه تععا حععدود  15-16سععالگی محقععق
میشود ،فاصله دارد ،از این رو در ایععن مقطععع كععه تفكععر نوجععوان ،از
مرزهاي تفكر عينی عبور كرده است ،ولی بععه طععور كامععل ،بععه تفكععر
ذهنی مععورد نظععر دسععت نيافتععه اسععت ،میتععوان از نوجععوان ،بععه سععب
پيشرفتی كه در تفكرش داشته است ،در قيععاس بععا كودكععان دبسععتانی،
سطح توقع بيشتري داشت و انتظار داشت وي با توان بيشتري قععادر
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به حل مسایل فرارویش باشد ،اما با این همه ،در مرتبه نخست به سب
عدم شكلگيري و تحقق كامل تفكر صوري در نوجععوان و در مرتبععه
بعد به دليل فقععدان تجربيععات اجتمععاعی عزم و عععدم ممارسععت كععافی
فكععري وي ،انتظععار از نوجععوان دوره مقطععع اول دبيرسععتان ،در سععطح
انتظار از افراد دبيرستانی و بزر سال ،نخواهد بود.
از همين رو ،مؤلف در جریان ارایه تكاليف خالق به دانشآموزان
مقطع مقطع اول دبيرستان (كه نمونععههاي متعععددي از ایععن مععوارد ،در
مباحث وي مورد استناد قرار گرفتهاند) ،ضععمن ارایععه تكععاليفی كععه از
جنبه عينی بودن آنها كاسته شده است ،انتظارات انتزاعی زیادي را از
نوجوانان مقطع اول دبيرستان ،مطرح نكععرده اسععت .بععه عنععوان نمونععه،
برخالف تكاليف دانشآموزان مقطع دوم دبيرستان (كععه در مجموعععه
بعد مطرح شده اسععت) ،مؤلععف در جریععان ارایععه حععل خععالق مسععایل
مختلععف ،از دانشآمععوزان مقطععع اول دبيرسععتان ،توجيععه اقتصععادي
طرحشان را درخواست نكرده اسععت ،در حععالی كععه در جریععان ارایععه
طرحهاي مشابه به دانشآموزان مقطع دوم دبيرستان ،از آنجا كه آنها
به لحاظ نظري ،به تفكر انتزاعی دست یافتهاند ،توجيه اقتصادي طععرح
و یا طرحهاي تهيه شده آنها را نيز درخواست كرده است.
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دومين محور مورد بحث دكتر منطقی ،در آموزش خالقيت در سععطح
نوجوانان مقطع اول دبيرستان ،به مسأله «بسترسععازي در جهععت تربيععت
انسانی متعادل» ،اختصععاي یافتععه اسععت .بحععث اخيععر حععاوي سععه زیععر
مجموعه به شرح زیر میباشد:
 مؤلفه خانواده، مؤلفه مدرسه، مؤلفه جامعه.پژوهشگر با بيان این كه در تربيععت متعععادل فععرد ،هععر سععه مؤلفععه
خععانواده ،مدرسععه و جامعععه ذيسععهم هسععتند ،از آنجععا كععه در مقطععع
ابتدایی ،به بحث درباره خانواده پرداخته بود ،در این مقطععع ،از مقولععه
خانواده با اشاره گذرایی عبور كرده است .عالوه بر این ،وي با ارجاع
بحث مؤلفه جامعه به مقطع دوم دبيرستان ،در این قسمت ،بحث خععود
را صرفاً بر روي مؤلفه مدرسه ،متمركز كرده است.
دكتر منطقی در بحث نقش مدرسه در تربيت انسانی متعادل ،به دو
زیر مجموعه فرعی« ،مشكالت سطحی» و «مشكالت جععديتععر» نظععام
آموزشی اشاره میكند.
مؤلععف ،در جریععان طععرح مشععكالت سععطحی نظععام آموزشععی ،از
محدودیت امكانات آموزشی مدارس یاد كرده است .وي با استناد بععه
بررسیهایی كه در سطح مدارس مقطع اول دبيرستان داشته اسععت ،بععه
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بيان مسایلی مانند :مشععكالت فيزیكععی مدرسععه (نظيععر كو ع

بععودن

حيات و كالسهاي مدرسه) ،مشكالت كالسها (ماننععد نيمكتهععاي
كو

و نامناس  ،كه كردن كالسها ،وجود حشرات مععوذي در

كالسها) و كمبود امكانات آموزشی (از پوسترهاي آموزشی گرفتععه
تا وسایل آزمایشگاهی) ،یاد میكند.
دكتر منطقی در تشریح مشكالت جديتر نظام آموزشی ،رویكرد
حافظهمدار و سععنتی مععدارس را مععورد نظععر قععرار داده ،بيععان مععیدارد،
رویكرد اخير كه متناس

با جهان معاصر نيسععت ،مشععكالت جععدي را

بععراي نظععام آموزشععی و فراگيععران آن پدیععد مععیآورد .برخععی از ایععن
مشكالت عبارتند از :برخوردهاي تحقيرآميز و شخصيتشكن ،ایجاد
اضطراب در شاگردان ،بیبهاء بودن خالقيت در نظام آموزشی و هرز
رفتن استعداد دانشآموزان.
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مؤلف در توصيف برخوردهاي تحقيرآميععز و مبتنععی بععر نفععی و انكععار
انسانها ،خاطرنشان میسازد ،یكی از سادهترین تبعات حاكميت نظام
آموزشی سنتی و حافظهمدار ،در مدارسی كه غالباً فاقد امكانات بوده
و داراي كالسهاي شلوغ بعضاً  40نفره هستند ،خستگی و اسععتنكاف
شاگردان از فراگيععري مباحععث نظععري و حفععا كردنععی اسععت كععه بععه
آشععفتگی و بینظمععی و شععلوغی كععالس و در نتيجععه خسععته شععدن
معلمانشععان میانجامععد و ماحصععل ایععن كععنش و واكععنش ،در نهایععت
فضایی سخت ،خشن و شكننده را رقم میزند.
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تشنت كالسهاي اخير در حدي اسععت كععه نععه تنهععا معلمععان ،مایععه
تمسخر و مورد استهزاي شاگردان قرار میگيرند ،بلكععه فرضعاً ماشععين
آنها از سوي شاگردان پنچر شده یا روي آن خط میاندازند و فراتععر
از اینها ،برخی از دانشآموزان به اندیشه آسي

زدن و هععدم و نععابود

كردن معلمانشان میافتند كه گاهی به گزارش آن میپردازند.
ایجاد اضطراب در شاگردان ،وجه دیگر نظععام مبتنععی بععر آمععوزش
سنتی است .به این معنععا كععه ععون در ایععن نظععام ،نمععره ،معيععار نهععایی
شمرده میشود ،و باعترین نمره و معدل نيز غالباً به بيشتر از ی
اختصاي نمییابد ،بنابراین در نظام اخير ،به بهاي تأیيد ی

نفر

نفر ،بقيه

كالس به نوعی نفی و انكار میگردند.
در نظام آموزشی اخير ،خالقيت وجهی ندارد و در غال

موارد از

سوي اولياي آموزشی ،شناخته نمیشود و یععا حتععی وقتععی خالقيتععی از
شععاگردي سععر بزنععد ،آنععان از كنععار ایععن خالقيععت ،بععه سععادگی عبععور
میكنند.
مؤلف با به نمایش در آوردن برخععی از آرععار دانشآمععوزان بسععيار
خععالق ،یععادآور میشععود ،ایععن آرععار خععالق (نظيععر تهيععه بععيش از 20
كاریكاتور ماهرانه از ی

همكالسی) ،در مععدارس عمععدتاً بععه عنععوان

مدرك تخلف انضباطی دانشآموزان ،در نظر گرفته میشود.
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هرز رفتن استعداد دانشآموزان ،وجه بارز دیگري است كععه در نظععام
آموزشی مبتنی بععر حافظهمععداري مالحظععه میشععود ،بععه عنععوان مثععال،
برخی از دانشآموزانی كه اذعان میكنند ،بععه فععرا بععراي پاسع بععه
كنجكاوي خودشان ،حتی دست در دهععان سععد كععردهانععد (و سععد
آنها را گاز گرفته است) ،در نظععام آموزشععی كععه تنهععا حفععا كععردن
ی

سري محفوظات را از آنان انتظار دارد ،رفتهرفته كارشان به جایی

میرسد كععه كنجكاويهععاي گسععترده خودشععان را از سععمت و سععوي
مسایل علمی ،به سمت مسایل دیگري سوق میهند كه شععاید نععدان
هم مطلوب طبع نباشد .به تعبير یكی از دانشآموزان:
«جوانهاي امروز اگر كنجكاو هععم باشععند ،كنجكاویشععان در ایععن
زمينه است كه مثالً این پسر ،ه شلوار قشععنگی پوشععيده اسععت ،تععوي
این موندن كه بععرن ازش بسرسععن كععه شععلوار را نععد خریععده یععا مععثالً
كنجكاوند كه اون دختره ،مانتوش ه قدر كوتاه هست ،من هععم بععرم
شبيه مانتوي او را بخرم ،یا میخواهد با پسرها رفيععق بشععود یععا در ایععن
مسأله كنجكاوي میكنند كه این دوست پسرم ،با ند نفر دیگه رفيق
هست .بچههاي این دوره زمونه توي این فكرند كه ه طوري قرطی-
بازي دربيارنععد ،تععوي اینهععا موندنععد و كنجكاونععد ،نععه تععوي مسععایل
سياسی و اجتماعی».
مجموعه آنچه به اجمال از آن یاد شد ،خسته شدن و گریزان شدن
دانشآموزان از نظام آموزشی را به دنبععال دارد .دكتععر منطقععی ضععمن
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ارایه برخی از اسناد و شواهد در این ارتباط ،بععه تبيعين گریععزان شععدن
مستعدترین شاگردان از نظام بستهنگر آموزشی میپردازد.
مؤلف در انتهاي مباحث این قسمت ،با بيان معيارهایی كه برخی از
نظریهپردازان خالقيت در مورد حفا خالقيت در مدارس ،از آن یععاد
كردهاند (مانند توجععه بععه تفكععر واگععرا ،دانععش عمععومی ،مهارتهععاي
خاي ،تمركز و تعهدكاري شاگردان ،انگيزهها و تشویق تحمل ابهععام
از سوي فراگيران) ،نتيجه میگيرد كه بين معيارهاي ارایه شده اخير و
واقعيات موجود در بسععياري از مععدارس ایععران ،فاصععله زیععادي وجععود
دارد ،و مدارس ایران بيشتر از آن كه در جهت متعادل بععار آوردن و
خالق تربيت كردن دانشآموزان ،حركت كننععد ،بععه دليععل مشععكالت
كم و بيش عميقی كععه بععا آن مواجهنععد ،در عمععل شععاگردانی تحویععل
جامعه میدهند كه ضمن یافتن درونی ناآرام و متالطم ،با پععر دردسععر
دیدن گام نهادن در وادي خالقيت ،آن را به كناري مینهند تا دردسر
مشقات مترت

برآن را نداشته باشند.

دكتععر منطقععی در جریععان طععرح عنععوان «بسترسععازي جهععت تععداوم
برخوردهاي خالق نوجوانان» ،از  15عنوان فرعی زیر ،در این ارتبععاط
یاد كرده است:
 روشهاي حل مسأله، انجام كارهاي هنري، استفاده از فناوريهاي جدید، ارایه الگوهاي خالق،17
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 خواندن و نوشتن خالق، فهرستهاي تداعی، فهرست سوالها، ارتباطهاي اجباري، تجزیه و تحليل ریختشناسانه، تفكر جانبی،  6كاله تفكر (فكري)، مدیریت مهارتهاي مغزي، بصيرت پس از نهفتگی (بصيرت ناگهانی)، استقبال از تنگناي زمانی، -آموزش تلفيقی (خالقيت در گردونه تحول).

دكتر منطقی در بحععث روشهععایی كععه بععه تععداوم خالقيععت نوجوانععان
میانجامد ،ضمن طرح برخی از موارد پيشين در سععطحی فراتععر (حععل
مسأله ،انجام كارهاي هنري ،استفاده از فناوريهاي جدید ،ارایه الگو،
خوانععدن و نوشععتن خععالق) ،بععه طععرح مععوارد جدیععدي (فهرسععتهاي
تععداعی ،فهرسععت سععوالها ،ارتباطهععاي اجبععاري ،تجزیععه و تحليععل
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ریخععتشناسععانه ،تفكععر جععانبی 6 ،كععاله تفكععر -فكععري ،-مععدیریت
مهارتهاي مغزي ،بصيرت پس از نهفتگی ،استقبال از تنگناي زمععانی
و آموزش تلفيقی) میپردازد.
مؤلف در بيان روش حل مسأله ،با یادآوري عناوین پيشنهادي حل
مسأله در مقطع ابتدایی (مانند :تكميل تصاویر نيمه تمام،تكميل داستان
نيمه تمام ،انجام بازيهاي فكري ،حل معما ،رمزنویسی و رمزگشایی،
طراحی دستگاههاي مورد نياز و تهيه طرحهاي متفاوت و جدیععد) ،بععه
پيشععنهاد نظرسععنجی در سععطح پيشععرفته و داوري مبتنععی بععر پععژوهش،
میپردازد.
پژوهشععگر ،در تشععریح داوري مبتنععی بععر پععژوهش ،خاطرنشععان
میسازد ،بسياري از نظریهپردازان (مانند :پيععانه ،پععا ول ،بلععوم و نظععایر
آنها) ،با دیدي انتقادي ،نظام آموزشی معاصر را به الش كشيدهاند.
یكی از ایععن نظریععهپردازان ،مععاتيو ليععسمن اسععت .وي بععا نقععد نظععام
آموزشی معاصر ،یادآور میشود كه عصاره تربيععت در حععال حاضععر،
الگوي تحصيل بدون تفكر است ،در این الگو ،معلععم منبععع اطالعععاتی
شمرده شده ،خال ی در دانععش معاصععر مالحظععه نمیگععردد ،درسهععا
جداي از هم ارایه میشوند ،شاگردان در حالتی كامالً منفعل ،باید بععه
اخذ اطالعات ارایه شده از سوي معلععم اقععدام ورزنععد و ماننععد آن ،در
حالی كه به زعم ليسمن ،جامعععه معاصععر ،بععه انسععانهایی نيععاز دارد كععه
حدود آزادي خویش را تشخيص داده ،به گونهاي عقالنععی دسععت بععه
تصميمگيري بزنند .به همين منظور ،هر شهروندي باید در برخععورد بععا
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گزینههاي مختلفی كععه فععراروي وي قععرار دارد ،دسععت بععه بررسععی و
تحقيق بزنند .از این رو ليسمن در برابر الگوي تحصيل بدون تفكععر ،بععه
ارایه الگوي تفكر تععأملی ،دسععت میزنععد كععه طبععق ایععن الگععو ،معلععم
جایزالخطاست ،شناخت انسان از جهان ،داراي ابهام است ،درسها به
هم مرتبط هستند و نظایر آن .از این رو ليسمن ،نظام آموزشععی خاصععی
را پيشنهاد میكند كه راه رسيدن به تفكر انتقادي مطلوب طبععع وي را
هموار میسازد.
دكتر منطقی در پيشنهاد انجام كارهاي هنري ،به طععرح نمایشععنامه،
تهيععه آرععار مكتععوب و كارهععاي هنععري پرداختععه ،نمونععههایی از كععار
دانشآموزان در موارد فوق را به نمایش میگذارد.
نمایشععععنامههاي پيشععععنهادي میتواننععععد ،نمایشهععععایی حععععاوي
شخصيتهاي متضععاد (ولخععر -خسععيس ،بععاهوش -احمععق ،شععجاع-
ترسو و نظير آنها) ،نمایشپردازي خالق (مانند لمس كردن ،گععوش
كردن و استشمام اشيا و نقش بازي كردن بر مبناي الهامی كععه فععرد از
موارد مزبور گرفته است) و پانتوميم باشد.
آرار مكتوب پيشنهادي ،میتوانند مواردي نظير پيشنهاد تهيععه یع
شعر در شرایط و فضایی مهيت باشد.
تهيه كارهاي هنري میتواند به صورت تهيه كارت پسععتالهاي دو
و سه بعععدي ،تهيععه كارهععاي هنععري بععا مصععالح طبيعععی (ماننععد :بععر ،
گلبر

یا گلهاي خش

شده ،علفهاي هرز خشع

شععده ،سععاقه

گياهععان ،پ،ر،ك،نععف ،پنبععه ،ععوب ،ریشععه و پوسععتههععاي برگرفتععه از
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درختها ،دانه و هسته گياهععان ،پوسععت تخععم مععرغ ،سععند ،ریععد و
ماسه ،خاك و نظععایر آنهععا) و مععواد افزودنععی (ماننععد خععرده یونوليععت،
اسعععفنت ،اشعععياي بریعععده شعععده بعععا تختعععه سعععه ع ،نعععوار سعع هاي
فسفري،رندهاي فسفري ،گواش ،مانی

-هاي رنگععی و فسععفري،-

تصاویر پرندگان و حيوانات و نظير آنها) باشد.

21

22

مؤلف در مقدمه بحععث اسععتفاده از فناوريهععاي ارتبععاطی پيشععرفته ،بععا
اشارهاي كه به فرصععت و تهدیععد بععودن فناوريهععاي ارتبععاطی جدیععد
دارد ،خاطرنشان میسازد ،مطالعه تاریخچععه فناوريهععاي ارتبععاطی در
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سطح جهان حكایت از آن دارد كععه بععا ظهععور هععر فنععاوري جدیععدي،
گروهی با اميد و گروه دیگري با بيم ،با آن فناوري برخورد كردهاند.
اما خيرخواهان جوامع بشري براي استفاده مثبت و بهينه از آن فناوري،
با بسترسازي در جهت افزایش فرصتهاي فناوريهاي مزبععور ،سععی
كردهاند ،عرصه تهدید این فناوريها را محدود و محدودتر كنند .امععا
بررسی تطبيقی مسأله اخير در ایران ،از شكلگيععري رونععدي متفععاوت
حكایت میكند .به این معنا كه با ورود هر فناوري ارتبععاطی جدیععدي
به ایران ،غال

مسووعن فرهنگی كشور ،با آن بععه مثابععه یع

تهدیععد

برخورد كرده ،در این ميان فرصت موجود براي بسترسازي فرهنگی و
افزایش فرصتهاي آن را از دست دادهاند .از این رو بععه سععب
فرهندسازي مناس

عععدم

و بهينععه در مععورد فناوريهععاي ارتبععاطی جدیععد

(بازيهاي ویدیویی ،رایانه ،اینترنت ،ماهواره  ،تلفن همععراه و تبلععت)،
استفاده مناس

و بهينه از این فناوريها در سععطح جامعععه قليععل بععوده،

بيشتر از فرصتها ،تهدیععد ایععن فناوريهععا خععود را بععه معععرا دیععد
نهععادهانععد .بععا ایععن اوضععاع و احععوال ،بععالطبع از نظععام آموزشععی كععه بععا
رویكردي محافظهكارانه با رخدادهاي فرهنگععی -اجتمععاعی -سياسععی
جامعه ،برخوردارد ،نمیتععوان انتظععار داشععت كععه بععه شععكل مناسع و
بهينهاي از فناوريهاي ارتباطی مورد بحث ،استفاده كند.
دكتر منطقی با نمایش نمونههایی از تهيه تمبر ،طراحععی محوطععه و
محوطهسازي ،تهيه روي جلد كتاب و كارت پستالی كه دانشآموزان
مقطع اول دبيرستان با استفاده از رایانه بععه تهيععه آنهععا پرداختععهانععد ،از
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عالیق و استعداد آنععان در ایععن زمينععه یععاد كععرده ،بععر ضععرورت تغييععر
رویكرد نامناس

نظام آموزشی (و جامعه) در برخورد با فناوريهععاي

ارتباطی جدید ،تأكيد میورزد.
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مؤلف در تشریح روش ارایه الگو ،با ذكر تجربهاي از خویش در ایععن
زمينععه بيععان مععیدارد ،وي بععراي تهيععه پوسععترهاي آموزشععی توسععط
فراگيران ،پس از شرح زیربناي علمععی تهيععه پوسععترهاي آموزشععی ،بععا
ارایععه نمونععههایی از پوسععترهاي آموزشععی جهععت تفهععيم هر ععه بهتععر
موضوع براي فراگيران ،از آنان خواست تا به تهيه كار مورد نظر اقدام
ورزند كه آنان نيععز بععه شععكل مناسع

و بهينعهاي بععه تهيععه پوسععترهاي

آموزشی درخواستی ،مبادرت ورزیدند.
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پععژوهشگععر در تشععریح روش خوانععدن خععالق ،در سععطحی فراتععر از
مباحععث مطععروح شععده در مقطععع دبسععتان ،زدن حاشععيه بععر كتابهععا و
مقاعت ،نقد و بررسی نظرات ارایه شده ،تهيه خالصهاي از متن قبل از
مطالعه آن ،متوقف كردن خواندن مععتن و حععدس زدن پایععان و انجععام
كار را پيشنهاد كرده اسععت .وي در بحععث مشععابهی ،در مععورد نوشععتن
خالق ،عععالوه بععر مباحععث مطععرح شععده در دوره دبسععتان ،از مععواردي
مانند :مسألهیابی (به معناي طرح مسایلی طی یادداشتهاي خویش كه
تععاكنون كسععی متوجععه آن نشععده اسععت) ،تهيععه مجموعععههایی ماننععد
قصههاي مجيد و نظایر آن یاد میكند
فهرسعععتهاي تعععداعی ،روش پيشعععنهادي فيشعععر بعععراي افعععزایش
خالقيتهاي فردي و سازمانی است .وي در این روش بععا ارایععه كليععد
وانه مععورد نظععر بععه رایانععه ،نععوعی از تععداعی را از رایانععه درخواسععت
میكند .كار اخير كه میتواند با ت

ت

كلمات بععه دسععت آمععده در

دور نخست ،دوباره انجام گيععرد ،بععه تهيععه مجموعععه متنععوع و خالقععی
میانجامد كه فععرد میتوانععد از آن اسععتفاده مناسع

و بهينعهاي داشععته

باشد.
در روشی نسععبتاً مشععابه ،اسععبورن پيشععنهاد اسععتفاده از صععورتهاي
تطبيقی در تفكر خالق را داده است .به این معنا كه فععرد قبععل از تهيععه
متن مورد نظر ،میتواند با ورق زدن روزنامهها ،امكان بععروز و خطععور
ایدههاي جدیدي به ذهنش را فراهم آورد.
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دكتر منطقی با افزودن روشهایی مانند :دیععدن صععفحات مختلععف
وِب ،مالحظععه پيام

هععا ،عكععسهععا و كلي ع هععاي ردوبععدل شععده و

اظهععارنظر افععراد در اتاقهععاي گ ع اینترنتععی ،بععه بحععث فهرسععتهاي
تداعی ،به ارایه نمونه كار دانشآموزان در همين ارتباط میپردازد.
روش فهرست سوالها كه توسط اسبورن ارایه شده است ،مبتنی بر
پرسش سوالهایی است كه امكان بروز ایدههاي جدید در ذهععن فععرد
را فراهم میآورد.
سوالهاي پيشنهادي اسبورن در این رابطه ،به شرح زیرند:
 جانشينسازي ،آیا میتوان شععيی ،طععرح یععا اندیشعهاي را جععایگزینشيی ،طرح و اندیشه مورد نظر كرد؟
 تركي  :آیا میتوان به شيی ،طرح و اندیشه مورد نظر ،يزي افزودو با آن تركي كرد؟
 تطبيق :آیا شيی ،طرح و یا اندیشهاي كه با آن سروكار داریم ،قابععلتطبيق با شيی ،طرح و اندیشه دیگري هست؟
 تعدیل و اصالح :آیا میتوان در ارتباط شيی ،طرح یا اندیشه فرارو،دست به اصالح ،بزر سازي یا كو

سازي زد؟

 حذف كردن :آیا يزي از شيی ،طرح و یا اندیشه مورد نظر ،امكانحذف شدن دارد؟
 كاربردهاي دیگر :آیععا شععيی ،طععرح و اندیشعهاي كععه بععا آن روبععروهستيم ،در جایی دیگر و با كاربردي دیگر ،قابل استفاده هست؟

27

28

 -تغيير ترتي  :آیا میتوان در ترتي

اجزاي شيی ،طرح و یا اندیشعه-

اي كه با آن مواجه هستيم ،تغييري ایجاد كنيم؟
 وارونهسازي :آیا میتوان با وارونهسازي آنچه با آن روبععرو هسععتيم،به شيی ،طرح یا اندیشه جدیدي برسيم؟
برخععی از توصععيهها و نمونععههایی از كععار دانشآمععوزان در همععين
رابطه ،خاتمه بخش بحث اخير هست.
روش ارتباطهاي اجباري ،در صدد است تا با ایجاد رابطه بععين دو
یا ند يز كه معموعً ارتباطی با یكدیگر ندارند ،ارتباطی اجبععاري و
تحميل شده ،پدید آورد.
در جریان مرتبط شدن دو شيی ،پدیده و یا دو فكر كه هععي گونععه
ارتباطی با یكدیگر ندارند ،ممكن است مفهوم تازهاي حاصععل گععردد
كه زمينهاي براي ایدهیابی و ایجاد ی

طرح و فكر خالق گردد.

مؤلف با ارایه نمونههایی از تالقی مواد خام موجععود در طبيعععت بععا
اشياي خانه یا تالقی دادن مواد مزبور با انواع هنرها ،ایدههاي جدید به
دست آمده را معرفی كرده ،غنععاي روش اخيععر را مععورد تأكيععد قععرار
میدهد.
در روش تجزیه و تحليل ریخععتشناسععانه ،پيشععنهاد میشععود ،بایععد
براي برخورد خالق با ی

پدیده ،آن را به عناصععر تشععكيل دهنععده و

مؤررش تقسيم كرده ،دست به احصععاي دقيععق آنهععا زد .مععثالً ،جهععت
فروش موفق فروشگاهی كه به فروش گلهاي خشع

وحشععی مععی-

پردازد ،میتوان گونگی عرضه گلها (در وكيوم ،تابلو ،به صععورت
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كارت پستال و مانند آن) ،مخاطبان (گععردشگععران ،مؤسسععات ،زنععان
خانهدار ،فروشگاههاي صنایع دستی و نظير آن) ،و نوع تبليغات مععورد
نظر (اینترنت ،روزنامه ،بروشور ،نمایشگاه ،نمایشگاه خيابععانی و ماننععد
آن) را در نظر گرفت و سسس با استفاده از روش ارتباطهاي اجبععاري
یا تهيه دوایر متحدالمركز (كه هر دایره ،به زیر مجموعععههاي یكععی از
عوامل پيشگفته اختصاي یافته است) ،دست به برقراري ارتباط بععين
شقوق مختلف زد و به این ترتي

بععه ایععدههاي نععو و جدیععدي دسععت

یافت.
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