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-چالش: کودکان در دوره دبستان تحت عنوان تیزهوشاناززدایی مضاعفخالقیت
رفتو راهکارهاي برونموجود 

)n@um.ac.ir-asghariمشهددانشگاه فردوسیاستادیار(نکاحاصغريدمحسنسیدکتر

دبستان در آموزشی است که بویژه در دورههايها واهداف نظامی از غایتپرورش ابعاد شناختی و هیجانی خالقیت یک:چکیده
انگیزي است که تحت رسمی وچالشایران شاهد جریان نیمهوتربیتتعلیماخیر نظامهايدر دهه. توجه متخصصان قرارداردکانون

- آمورانشناختی مختلفی را براي دانشروان-هاي تربیتیآسیب)تیزهوشان(سمپادسازي کودکان براي قبولی در مدارسعنوان آماده
. محوري استگرایی و آزمونزدایی و نتیجهها،خالقیتترین آنبهمراه داشته است که یکی ازبرجسته) واخیرا راهنمایی(دبستانی

تیزهوشان سازي براي قبولی در هاي آمادهها و کالسشناسی خالقیت به بررسی برنامهحاضر از منظر آسیبلحاظ پژوهشبدین
پژوهشی است و به نوعی ماحصل تجارب تخصصی پژوهشگر در هاي اقدامحاضر در زمره پژوهشبررسی:روش.استپرداخته

آمده ها و معلمان ایشان است، و بصورت مشخص ازاطالعات کیفی بدستآموزان و خانوادهسال مشاوره و تعامل با دانشحدود ده
- نیز استفاده)n=6(هاي مزبورکننده در برنامهآموزان شرکت،و مصاحبه با دانش)n=5(،والدین)n=5(انمعلمتعدادي از از مصاحبه با

تفکر خالق اند لیکن برخی مدارس هاي اصلیپذیري، نوآورري و بسط  خصیصهدرحالی که  سیالی، انعطاف:هایافته.استشده
هاي مکرري را ارایه زنی وآزمونهاي آموزش فشرده و تستامهدر مدارس تیزهوشان برنآموزان براي قبولیسازي دانشبراي آماده

راهه کشاندن انرژي وانگیزه زنی و حافظه گرایی و با به بیکنند،که نه تنها برخالف پرورش خالقیت است بلکه باتاکید برتستمی
.سازدهاتحمیل میمضاعفی را نیز به آنزدایی خالقیتدرنهایت ها و جود دارد،آموزانی که حداقلی از استعداد و انگیزه درآندانش
محوري،پرآموزي گرایی،نتیجهباافزایش رقابتزدا هستند که هاي خالقیتهاي بارزي از برنامهنمونههایی چنین برنامه:گیرينتیجه

بندي کردن تحصیلی،و بادستهازحد،و با حذف اوقات فراغت تابستان و بعداز ظهرهاي سالآفرینی بیشمحوري، استرسو حافظه
را خالقیت هاي طالیی تجربهدر نهایت فرصت) یا تنبل(کارتیزهوش،و زرنگ وکموغیرتیزهوشآموزان تحت عناوینی نظیردانش

- آموز را به یک ماشین تستبینانه دانشخوشیوبا نگرشنماینداشتهایی نسبت به یادگیري اکتشافی میایجاددلزدگی و بیتبدیل به 
هایی براي زدایی یکی از هدایاي چنین برنامهسوزي  و خالقیت و در نتیجه سرمایه.سازدیري غیرخالقانه تبدیل مییادگزن و مخزن

شناسایی تیزهوشان، تغییر رویه در جداسازي تیزهوشان از جریان راهکارهایی نظیر اصالح شیوه.نظام تعلیم و تربیت کشور است
ش والدین و معلمان، ارتقاي شیوه نظارت سازمانی و تدوین قوانین وبرخورد مناسب با سازي،اصالح نگرهایی غنیعمومی با برنامه

از جمله زا هاي واقعی خالقیتترش برنامهپروري، و ارزشمندسازي و گسها وجرایم آموزشی نظیر تیزکوشآفرینیآسیب
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-میه دبستان تحت عنوان تیزهوشان کمکرورفت از بحران خالقیت زدایی مضاعف کودکان در دراهکارهایی هستند که به برون

.نمایند
.زنیتستدبستان،زدایی، تیزهوشان، دوره، خالقیتخالقیت: هاکلید واژه
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:مقدمه
-ايهفعالیتلیکن )1(باشدرشدو تحصیل میهاي آموزشی در دوران اولیهترین  اهداف برنامهخالقیت از اساسیپرورش

نظران ،امروزه پرورش به زعم بسیاري از صاحب. باشندزداخالقیتیا زاخالقیتتوانند آموزشی میهايآموزشگاهی و برنامه
فرهنگی است –ي از عوامل روانشناختی و اجتماعیبرآیندخالقیت). 2(که یک انتخاب باشد یک ضرورت استازآنخالقیت بیش

فرهنگی -هیجانی فرد و از دیگر سوي از مسیر تعامالت و رخدادهاي اجتماعی-شناختیيفرآیندهاکه از یک سو برخاسته از 
از این منظر .گردندهاي تحصیلی متاثر میهاي آموزشی و محیطگذرد و در این میان خالقیت کودکان بیش از دیگران از  برنامهمی

از آنجا که .گرددمیکودکان محسوبدر خالقیت نده یا فزایندهکاهیکی از عوامل بسیار مهم هاي دوره دبستان ها و برنامهموقعیت
ها و محیط لذا برنامهند،نمایمیدبستان تجربهحساسترین مراحل رشد خالقیت را در محیط آموزشی وان بیشترین فعالیتکودک

.کندمیایفابه سزاییآنان نقش در رشد و شکوفایی خالقیتو برخورد مناسب با کودکان هاي صحیح،شیوه و نگرشدبستانی
آوري، فرهنگ و ي عظیم تغییرات در فنگستره. باتوجه به شرایط عصر حاضر، جایگاه خالقیت برکسی پوشیده نیست

ي آن است که براي داشتن عملکردي موثر ، رویه هاي نشان دهندههمچنین پیچیدگی رو به رشد درك از واقعیت در اطراف،
). 2(هایی خالق نیاز دارد گو نیست و جامعه براي پیشرفت و توسعه به انسانو عاري از خالقیت دیگر پاسخیکنواخت،تقلیدي 

اندیشه نو و تفکر واگرا به مثابه و خالق و صاحبانمندافراد هوشهاي آموزشی، پرورش هاي نظامگذاريبدین لحاظ در هدف
هاي خالق و آفریننده بیشتر نیاز به شناسایی و پرورش ذهنو ستامندي برخوردار گرانبهاترین سرمایه، از جایگاه بسیار واال و ارزش

ترین مسائل در قلمرو خانواده،مدرسه و جامعه به همین دلیل در شرایط کنونی مساله خالقیت از مهم. گرددو شدیدتر می
).3(باشدمی

سازي کودکان براي انگیزي است که تحت عنوان آمادهچالشرسمی وایران شاهد جریان نیمهوتربیتتعلیماخیر نظامهايدر دهه
همراه هب) واخیرا راهنمایی(دبستانیانزآموشناختی مختلفی را براي دانشروان-هاي تربیتیآسیب)تیزهوشان(سمپادقبولی در مدارس

.باشدزدایی ها،خالقیتترین آنیکی ازبرجستهرسدنظر میبهاست که داشته
براساس دیدگاه . و ناهمگرا اندیشیدن استتفکر خالق مستلزم متفاوت دیدن:مضاعف زداییالقیتزدایی و خخالقیت

-محیط برانگیزنده وترغیب، استو بسطو نوآورريپذیريسه بعد سیالی، انعطافدربرگیرنده تفکرخالق و تورنس، گیلفورد

پرورش مانعاي که برنامهموقعیت یا هردر این راستاو ) 4(مایدندر ترغیب و بهبود خالقیت کودکان ایفامیموثريکننده،نیز نقش
.استزدا خالقیتهاي برنامهها و موقعیتنوعی از گردد یا موجب کاهش یا انحراف آن گردد، وگسترش چنین تفکري 

ظهور بروز و ها آمادگی بیشتري برايو در برخی دورهاستهمراههاییفراز و نشیبباخالقیت کودکان در مسیر رشد  
همانگونه که .هایی استآفرینی شناسایی و غنیمت شمردن چنین فرصترو یکی  از عوامل خالقیتخالقیت وجود دارد و از این

، لیکن در همراه استخالقیت به آموزش رسمی با کاهش موقت و گاه دایمی کودکان ورود ،دهند ها ونظریات نشان میپژوهش
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- زدایی مضاعف رخ میکه در این صورت خالقیتنیز دارند دیگري زداییهاي خالقیتبرنامهبرخی موارد مدارس عملکرد و
هاي آموزشی و پیشرفت آموزان بااستعداد یا کودکان داراي موقعیتزدا کودکان و دانشهاي خالقیتدهد،همچنین اگر برنامه
چنین شرایطی عالوه بر عوامل وشرایط عمومی که شود،به عبارتی در زدایی مضاعف میموجب خالقیتتحصیلی را درگیرسازد،

- زدایی دوچندان می،عوامل وشرایط دیگري نیز موجود دارد که باعث خالقیتگرددمانع بروز و افزایش خالقیت همه کودکان می
.یابداي میچنین شرایطی اهمیت  ویژهومطالعه و بررسی. زدایی مضاعف برشمردرا خالقیتتوان آنشود که می

:ضعیت و چالش موجودو
آموزان از طریق دانشمبنی بر گزینش) سمپاد(درخشاناستعدادهايپرورشملیاخیر با توجه به رویکرد سازماندرچند دهه

مدارس دولتی به صورت کلی و مدارس ) موسوم به مدارس تیزهوشان(آزمون ورودي مدارس راهنمایی و دبیرستان سمپاد 
آموزان سازي دانشاي براي آمادههاي ویژهموسسات آموزشی و فرهنگی به صورت ویژه به ارایه برنامهها و غیردولتی و آموزشگاه

مدت در پایان سال هاي کوتاهاند تا آنجا که از برنامههاي خویش افزودهاند و به تدریج بر جوانب مختلف برنامهآوردهروي1ابتدایی
هایی با عنوان تیزهوشان  و یا در نهایت به مدارس غیرانتفاعی تبدیل سه در کالسآموزان یک مدربندي دانشتحصیلی به گروه

در .استآموزان براي قبولی در تیزهوشان به ماموریت اصلی و فلسفه وجودي آنها تبدیل شدهسازي دانشاند که به نوعی آمادهشده
آموزان ابتدایی براي قبلی در تیزهوشان ده سازي دانشهاي مختلفی تحت عناوین مختلف باهدف آماهاي برنامهاین مسیر فعالیت

:بندي نمودهاي ذیل دستهها را در قالب گروهتوان آنپذیرد که میانجام می
ومخاطب کنندتیرهوشان برگزارمینزدیک به آزمونهایی را در ایامها و آزمونهستندکه فقط کالسمدارسیگروه اول

.باشند که از معدل باالیی در برخوردارندماال مستعد میآموزان احتها برخی از دانشآن

برتر به آموزاندانشدر مدرسه آزمونی  گرفته و کالس چهارم و پنجم مستعد آموزان از دانشمدارسی کهدومگروه
هاي خاص وبرنامهجاي داده و با انتخاب معلمتیزهوشان اي با برچسبهاي جداگانهها را در کالسکرده و آنعنوان تیزهوش جدا

.آنهابراي قبولی در تیزهوشان دارندفشرده سعی در آماده ساختن

هاي مکرر هاي فشرده و آزمونها و مدارس و مراکزي هستند که هویت اصلی خود را از برنامهآموزشگاهگروه سوم
آموزان را در این گروه دانش.مایندنتیزهوشان معرفی میاند و بصورت رسمی و غیررسمی خود را به عنوان مدارس کسب کرده

سازي اي براي آمادههاي ویژههاي برنامهزدا و آسیببررسی پیامدهاي خالقیتمقاله حاضرمحور اصلی شایان ذکر است-1
یزهوشان،یا تهاي غیررسمی بوده واسم خاصی ندارند و در قالب کالسهاجا که این برنامهاز آنلیکن .آموزان ابتدایی  استدانش

اندبکاررفتهمترادف با هم نیز این عناوین این نوشتارشوند،لذا درمیو نظایرآن مطرحدرتیزهوشانکنکور قبولیهايکالس
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نمایند و اغلب با کمرنگ کردن آموزان را جداسازي میو عادي دانشبا برچسب تیزهوشنمایند و هاي ورودي اتنخاب میباآزمون
علیم  و ها و جزوات خاص در عمل جریانی متفاوت از نظام تپرورش و با اولویت دادن به کتابو استفاده از برنامه رسمی آموزش

.تربیت رسمی را ترویج می نمایند

هاو مراکزي هستتند که تحت عناوینی نظیر علمی،آموزشی یا فرهنگی به برگزاري موسسات، کانونگروه چهارم
-تحصیلی نیز مییا مشاورةریزي، پشتیبانیهایی نظیر برنامهفعالیتمدعی پردازند،اي ، استانی و یا کشوري میهاي منطقهآزمون

این گروه درسایه رویکردآزمون گرایی نظام آموزشی، رشد و نمو یافته و از پایه اول دبستان تا دوره دکتري به ترویج آزمون . اشندب
.   پردازندهاي آموزشی فشرده میکنکوري و کالسو کتب

آموزان دانشزداییقیتسازخالزمینههرکدام به نوعی که اند مشتركها درچند ویژگیگروهتمامی این ،شایان ذکر است
: دهدهاي مزبور نشان میگروهآموزان و گزارش والدین و مشاهده و بررسی عملکرد اطالعات حاصل از مصاحبه با دانش.هستند

-هآموزشی،ترویج جزومارتونبرگزاريها، آموزش فشرده وآنآموزان و جداسازيزدن به دانشگرفتن و برچسبتاکیدبرآزمون
ساعات آموزش پرورش، افزودنرسمیارج از جریانخپرحجم تستی هايکتابترویج درسی،رسمیکتباشیه بردنو به حگرایی 

بعداز ساعات مدرسه هایی درها و آزمونبرگزاري کالسهاي استراحت و اوقات فراغت با ، پرکردن زمانرایج اضافه به برنامه
باشند که با پرورش خالقیت ها میهاي مشترك تمامی اینبرنامه؛ از جمله ویژگینوروز و تابستان،روزهاي جمعه و گاه در تعطیالت

.در تعارض و تضاد هستند
است، و احتمال بااستعداد و تیزهوش و بهآموزان منتخبهایی اغلب دانشنکته قابل تامل آن است که جامعه هدف چنین برنامه

هاي معنوي ومادي را در جهت قبولی در تیزهوشان ها، انرژي، سرمایهدکان انگیزهها و کوهایی با درگیرساختن خانوادهچنین برنامه
. گرددزدا بدل میبه فرایندي خالقیتکانالیزه نموده و در نهایت در مغایرت با اصول و مبانی پرورش خالقیت،

:روش بررسی
دید و از آن پس به عنوان یک دغدغه گرحمطراي مشاوره-تخصصیتتعامالاین چالش براي پژوهشگر ازطریق یک فرایند

بخشی به مراحل گردآوري داده ها و وارسی و انسجام)Action Research(تخصصی و طی یک چرخه اقدام پژوهی-اجتماعی
:کهسواالت اصلی  که ذهن پژوهشگر را به خود مشغول ساخته بود عبارت بودند از این.دیده و تداوم یافتراطالعات آغازگ

آموزان سازي دانشفشرده آمادهيهاو کالسايهاي دوره، آزمونزنیهاي تستبه ماهیت تفکرخالق آیا برنامهبا توجه-
براي قبولی در مدارس تیزهوشان با رسالت پرورش خالقیت در دوره ابتدایی سازگار است؟

هایی را به آسیبتفکر خالق چه در مدارس تیزهوشان از نظر پرورش آموزان براي قبولی سازي دانشهاي آمادهبرنامه-
همراه دارد؟

آموزان پیشگیري نمود؟  ها براي خالقیت دانشآفرینی این برنامهآسیبزتوان اچگونه می-
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در قالب سال گذشته تا کنون 12طی شناسی و آموزش کودکان استثنایی و به عنوان متخصص روانپژوهشگربدین جهت 
براي قبولی انآموزانشدسازي هاي آمادهبا برنامهمربیان و معلمان کودکان،اده و در تعامل باخانواي و آموزشهاي مشاورهفعالیت

به مزبور مدارس و مراکز آموزشی شناختی روان-فضاي آموزشضمن درك عمقی و تحلیلی و از نزدیک گردیدتیزهوشان آشنادر
پرداخته که ماحصل بخشی از آن به تخصصی خویشو دانشهاها و به حک و اصالح فرضیهرخدادها و به واکاوي تامل در آن

.گرددزدایی ارایه میعنوان یک دیدگاه تحلیلی نقادانه در قالب پژوهش حاضر از منظر خالقیت
با تعدادي از 90-91تحصیلی در راستاي به روزرسانی اطالعات و گردآوري مستندات تکمیلی مربوط به سالشایان ذکر است

- هایی صورت پذیرفتهنیز مصاحبه)n=6(هاي مزبورکننده در برنامهآموزان شرکتدانشتعدادي از ،و با )n=5(،والدین)n=5(انمعلم
هاي آموزشگاهی ها و فعالیتنقش برنامه،اسقرایی در قالب جداولیبنديدریافت شده از طریق مقولهکه درمجموع اطالعات .است

.د تامل و بررسی قرارگرفته است زدایی مضاعف موربا محوریت خالقیتمزبور 

:ها و نتایجیافته

نسبتاجامع در مورد مساله شناختنوعی براي گردآوري اطالعات و کسبتامل و کنکاش حاضر ،پژوهشگراز منابع متدر فرایند 
ها فعالیتیگیري و رصدکردن پ، ونظر با والدین و معلمانتبادلمصاحبه و،آموزان و والدینوگو با دانشمشاوره و گفت.نموداستفاده
هاي سازي تیزهوشان،فرصتفعال در  آمادههايمدارس و آموزشگاه،هاي هاي سمپاد و برنامههاي مختلف مرتبط با آزمونو برنامه

هاي مقولهپژوهشگرآورد که در نتیجه آن زدایی مضاعف فراهمخالقیتچالش غنی را براي گردآوري اطالعات  و تامل و کنکاش
- اند و در ادامه نیز بحثهاي گردآوري شده درنظرگرفت که به قرارذیلبندي اطالعات ویافتهبخشی و دستهختلفی را براي انسجامم

: گرددها ارایه میوبررسی مسئله درچهارچوب آن
.و اهدافماهیت از نظرزداییخالقیت-
.از نظر انگیزش و هیجانیزداییخالقیت-
.معلمجایگاه زدایی از نظرنقش وخالقیت-
.تحصیلی خالقهویتوروانی بهداشتاز نظر زدایی خالقیت-

:زدایی از نظرماهیت و اهدافخالقیت-
آموزان براي قبولی در سازي دانشهاي آموزشگاهی در زمینه آمادهها و فعالیتهاي برنامهتاملی در ماهیت و خصیصه

-اند و از این بایت خالقیتدر تضاد و تقابلخالق یت و هدف با ماهیت تفکراز نظر ماههادهد که این برنامهمیتیزهوشان نشان
گرا نگریستن و وامتفاوتمرهون پردازان خالقیت، ماهیت تفکرخالق پیشگامان ونظریهبراساس دیدگاه.گرددندزدا محسوب می
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هاي ه و تکرار موضوع به شیوهشدهاي فشرده ، تمرکز بر محتوایی از قبل تعیینآنکه ماهیت آموزشحال.اندیشیدن است
.محوري استحافظهتقلیدي و از طریق

ها را فرد ترغیت و تشویق می شودتا بصورتی سیال،بیشترین ایدههاي پرورش خالقیت در برخورد با یک مساله ،در  رویه
تا حتی به پرواز درآورد،موجوداز قیدوبندها و فراسوي چهارچوبخود را فارغاندیشهي پرندهنماید،واز نظر تعداد ارایه

درنقطه .خالق استتفکرخصیصه بارز بودن نوآورانهرا نیز فرونگذار،هاي متضاد هاي و تداعیارتباط و پاسخموضوعات بی
ها و مدارسی که برنامهدهد میشده در نشانکار مشاهدهآموزان و والدین و شیوهاز مصاحبه با دانشهاي برگرفتهیافتهمقابل 
باالیی از جزوات و بااستفاده از حجماندبراي پذیرش در یک آزمون را هدف غایی خود قرار دادهآموزانسازي دانشآماده
- بر،دانشهاي میانحلآموزش راهشده و بامشخصهاي ازقبلزنی و فراگیري پاسختستبرو باتاکیدآموزشیهاي کمککتاب

نمایند و از این طریق مانع پرورش و میگزینه از بین چندگزینه ترغیبه یکبه تفکرهمگرا و محدودشدن بآموزان را در 
ذیل نمایی در) 1(جدول.زدا استهایی خالقیت،به عبارتی ماهیت چنین فعالیتشوندآموزان میگسترش خالقیت دانش

:   دهدمینهاي مراکز ومدارس داراي گرایش کنکوري در دوره دبستان را نشازداي فعالیتازماهیت خالقیت
.از نظرماهیت و اهدافتیزهوشان دریقبولکنکور هايکالسزداییخالقیت) 1(جدول

هاي ویژگی
تفکرخالقماهیتی

زدايهاي خالقیتویژگی
هاي کنکور قبولی کالس

تیزهوشان

زدايخالقیتشواهد و مصادیق
هاي کنکور قبولی تیزهوشانکالس

متفاوت وآزاد 
نگریستن

مطالب دن به د مانمحدون و نگریستیکسان
کنکوري

هاي محدود و تکراري ارایه جزوات متعددبا محتوا و تمرین
مشخص هايحلها و راهتشویق تمام افراد به حفظ پاسخ

فراوانحلراهارایه 
ومتعدد

زنیپرآموزي و تمرینات مکرر تستارایه فقط یک راه حل

حدوده مسایل در ممحتواتکراري بودنتازگی و نوآوري
رایج آزمون

هاي محدود و تکراري ارایه جزوات متعددبا محتوا و تمرین

و پذیريانعطاف
پویایی اندیشه

-هایی و راهایدهبودن ومتمرکز برنامنعطف
هاي محدودحل

هاي صحیحدادن به گزینهاهمیت
آموزان بر وعادت دادن دانشهاي میانحلآموزش دادن راه

به آنهابه وفادارماندن 
تمرین و مطالعه جزوات متعدد آموز به حلکردن دانشوابستههاي آموزشیهاي بستهمصرف ایدهترویجتولید ایده 

و تکراري 
زنی در عوض پرسشگرينامه و تاکیدبرتستارایه پاسخگرایی و آموزش مستقیمپاسخ-پرسشگري وچالش
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آفرینی

:از نظر انگیزش و هیجانیزداییخالقیت
هاي تولید ایدهبعد هیجانی خالقیت، به مثابه نیروي محرکهو عملکردخالقانه است،خالق هاي تفکرهیجان یکی از مولفه

و ،دارندبه تفکرخالقیگرایش مثبتالقکودکان خ.درونی استزاییده انگیزهخالقیت. گرددمیخالق و عملکردخالقانه محسوب
به استقبال ابهام باخوشاینديدانند وبخش میبرانگیز را لذتچالشهايو موقعیتد،نبرمیلذتاندیشیدن از کنجکاوي و متفاوت

زا هستند که بعد شناختی و هیجانی هایی خالقیتها و موقعیتاز برنامه،نامعلوم برایشان دشوار نیستهاي رفته و  ماندن در موقعیت
مثبت، و لذت بردن از کنجکاوي و مرهون احساس مرهون گرایشهنخالقیت را با هم درآمیزند، چراکه تفکر و تولیدخالقا

عوامل متعددي بعدهیجانی هاي مرسوم به تیزهوشان، لیکن در کالس. ابهام استخوشایندي مواجهه با مسایل دشوار و تحمل
.گرددانگیزه و هیجان الزم براي بروز خالقیت میانگاشته و موجب کاهشخالقیت را نادیده

آموزان بخاطر ترغیب و آموزان در مدارس تیزهوشان، اغلب دانشهاي متمرکز بر قبولی دانشها و فعالیتامهدر برن
ها گرایی با همساالن به حضور در کالسگذاري هاي تبلیغاتی و رقابتهاي والدین و مربیان و یا تحت تاثیر ارزشتشویق

انگیزه .باشدآموزان میهاي بیرونی ، نیروي محرکه اصلی دانشانگیزههاي فشاربیرونی و وجودلذا اهرمورزند و مبادرت می
اند که به مطالعه و یادگیري آموزان موظفازطرفی دانش.انگیز پایدار در تضاد استبیرونی بطور آشکار با تفکر و رفتار هیجان

به آن عالقه ندارند و یا از سطح پایه هایی کهزنی در زمینهوتستپوش با کتب درسی و یا به مطالعهتکراري  وهممطالب
اشتهایی گردد و به نوعی بیهاي فشرده میتنها موجب دلزدگی از برنامهکه این مساله نه. یادگیري آنها باالتر است ،بپردازند 

-ه کشف راهابهام و تجربانگیز حل مساله و تحملآورد ، بلکه تجارب هیجانرغبتی به کاوشگري را به وجودمیتحصیلی و بی
درگیر تاحدي آموز شود و گاه دانشزدایی منجر میسازدو درنهایت به خالقیتهاي مختلف را نیز در آنها عقیم میحل

سازد که در برابر اندیشیدن به میغرقاز میان چندگزینهتمرین انتخاب یک گزینهگردد و درمیموضوعات عینی و تکرار
بدون نماید ، خواندنهاي متنوع و متکثر احساس ضعف و ناتوانی میتولیدسیال ایدهابعادمختلف یک مساله و نسبت به 

-اي از خالقیت گریزي بارز دانشنمونه.گرددزدن براي او به یک عادت تحصیلی تبدیل میخالقیت  و حفظ کردن و تست

- مشکالت معلمان آن است که هرگاه از دانشبود که یکی از گردیدهمطرحآموزان آنجا بود که در مصاحبه با معلمان اینگونه

کنند تا چند نمونه از پاسخ را در قالب چندگزینه مطرح کند تا آموزان از معلم درخواست میپرسند، دانشآموزان سوالی می
اکز هاي تیزهوشان و مرها و کالسزدایی برنامهخالقیتنمایی )2(جدول ذیل در .ها را انتخاب نمایندآنها یکی از گزینه

:   دهدمیهاي کنکوري در دوره دبستان  را نشانومدارس متمرکز بر فعالیت
تیزهوشانهاي موسوم به کالسدرخالقیت و درهیجانی-یانگیزشمقایسه عوامل )2(جدول 

انتیزهوشموسوم به هاي کالسيزداخالقیتعواملزا از جنبه انگیزش و هیجانیخالقعوامل
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.معلمزدایی از نقش و جایگاه خالقیت
تواندتسهیلگریا بازدارنده نگرش و عملکرد معلم می.زدایی استزایی یا خالقیتمعلم یکی از مهمترین عوامل خالقیت

- و به دانش.پذیردهاي متفاوت را میحلها و راهایدهمعلمی که با نگرشی مثبت به خالقیت،. وزان باشدآمخالقیت در دانش
هاي نامعمول را تشویق نموده و حتی پرسشها را به پرسشگريدهد،وآنمیآموزان اجازه و اظهارنظر و امکان  بحث و تعامل

- مواجههابهامآموزان را باانگیز دانشتدریس چالشآفرین با شیوهالقیتخساز خالقیت است و معلمنهد، در واقع زمینهارج می
ها را به کند و آنبندي نمیآموزان را دستهپرور دانشنماید، معلم خالقیتها ترغیب میسازد و کنجکاوي را در آنمی

آموزان را به حداقلی از محتوا، دانشنماید و فارغ از ارزیابی وقضاوت با ارایه میافزایی تشویقذهنی و هممشارکت،بارش
.نمایدمیپردازي و آزمون فرضیه ترغیبها و فرضیهتولیدبیشترین ایده

-وهیشزهوشان،یدر تیقبوليبراسازيآمادههايدر مدارس وآموزشگاهزداییتیاز عوامل خالقگریدیکینیهمچن
) برالیل(و آزادگزار ،یو از جمله مشارکتهیو دوسویتعاملسیتدرهايوهاند شیدادهها نشانپژوهش. )3(استمعلمستدری
)6( تري داشته اندمعلمانی که سبک تلفیقی داشته اند نیز دانش آموزان خالق، )5(دارندتیدر پرورش خالقمهمینقش

و کنندیمه حکومت است و معلم و جزونییو از باال به پاهسویکیسیتدر،زنیو تستسازيها فشردهکه در روشیدرحال
.هستندرويو دنبالهتآموزان محکوم به تبعیدانش

در جریان فعلی آموزش و پرورش ایران، نقش معلم به عنوان محرك خالقیت و شکوفاسازنده آن  در موقعیت مطلوبی 
-همان نقشدر تیزهوشان ،هاي آماده سازي براي قبولی ها و کالسبرنامههایی مواجه است ، بااین وجود، با نیست و با چالش
.گرددتر میگردیده و کمرنگزایی معلمان نیز مخدوشحداقلی خالقیت

هاي فشرده اغلب با انگیزه بیرونی به فرد تحمیل حضوردرکالسشودرونی هدایت میخالقیت با انگیزه د
شودمی

اندیشیدن متفاوتگرایش مثبتی بهآموز خالق دانش
دارد 

و از انتخاب گزینه متفاوت اندیشیدن از متفاوتدر این کالس فرد 
ترسدمی

برندلذت میپرسشگري از کنجکاوي و 
فشرده است و سشگري مانع کالساغلب کنجکاوي و پر

ناخوشایند است

سریع و شفاف اند،فقط پاسخنامطلوببرانگیز را هاي چالشموقعیتدانندبخش میبرانگیز را لذتهاي چالشموقعیت
استمطلوب

و باخوشایندي به استقبال ابهام رفته و  ماندن در 
هاي نامعلوم برایشان دشوار نیستموقعیت

ناخوشاینداست و معلم و هاي مبهم و نامعلومعیتماندن در موق
اندهاي درست آموزان  با سرعت به دنبال گزینهدانش
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مجبور به تدریس به شیوه سخنرانی هستند که یکی از عوامل بازداري خالقیت هاي تیزهوشان معلمان در جریان کالس
هاي و با تکراروتمرین در کنار جزوات وکتاببسیارزیادي از مطالب کنکوري با ارایه حجماین معلمان )7(در کودکان است 

آموزان ،آنان  را در فرصت زمانی فشرده به تست زنی و حفظ و مرور نکات کلیدي هدایت متنوع براي دانشآموزشیکمک
ا ز انگیزي راآفرینی و چالشکه مشهود است ایجادچنین نقشی براي معلم، امکان کارمشارکتی و فرصت ابهامو آنچنان. نمایند
- آموزان را ازبین میهاي به جریان افتادن خالقیت در فضاي کالس و درذهن دانشآموزان و معلم سلب کرده و زمینهدانش

آموزان خالق باشد،درعوض که الگوي خالقیت و موجب مباهات دانشپروري معلم به جاي آنهاي تیزهوشدر کالس.برند
هاي هاي کنکوري راتکرار نماید و بطور دائم در گیرودار توزیع برگکتابناچار است مانند ضبط صوتی محتویات جزوات و

- تواند براي دانشمیو غلط باشد، چنین معلمی چگونههاي صحیحآموزان در دامنه محدود پاسخاشکال دانشزنی و رفعتست
زمانی اندك است  فشرده آموزشی در مدتهاياش آموزش بستهآموزان الگوي نوآوري باشد؟ معلمی که ماموریت اصلی

زنی  مجالی براي به آموزان را نیز از دست خواهدداد و با تمرکز بر تستذهنی گروهی دانشآفرینی و بارشامکان مشارکت
ن هاي تیزهوشاکالساست که معلمبدیهیلذاآموزان نخواهدماند، و پویا و سیال دانشسازيواگرا و ایدهچالش کشیدن تفکر

هاي زدایی از نقش معلم را در کالسذیل نمایی از خالقیتدر) 3(جدول.زدا خواهد داشتنقش و جایگاهی خالقیت
:   دهدمیهاي کنکوري در دوره دبستان نشانتیزهوشان و مراکز ومدارس متمرکز بر فعالیت

شانتیزهودریکنکور قبولهايدر کالسوجایگاه معلماز نقشزداییخالقیت)3(جدول

:تحصیلی خالقهویتوروانی زدایی از نظر بهداشتخالقیت

)پروريهاي تیزهوشمعلم کالس(زداخالقیتنقش معلمنقش معلم خالق پرور
پذیردهاي مرتبط با تست و آزمون را میفقط ایدهمعلمپذیردهاي مختلف و کم ارتباط را میتمام ایدهمعلم

-ح را ترغیب میصحیمعلم انتخاب یک گزینه یا ارایه فقط پاسخکندمعلم ارایه بیشترین پاسخ را ترغیب می
کند

کندانفرادي را  ترغیب میمعلم ترغیب رقابت و پیشرفتکندمعلم همکاري و یادگیري مشارکتی را  ترغیب می
دهدسرعت و سادگی پاسخ میمعلم بهکند معلم چالش و ابهام ایجادمی

- معلم از قضاوت و درست ونادرست دانستن ایده

کندهاپرهیزمی
موردنظررا تشویق پاسخکندو ها قضاوت میمعلم در مورد پاسخ

کندمی
کندمیبنديآموزان را دستهدانشزدا خالقیتمعلم زندبه فراگیران برچسب نمیخالق پرورمعلم

اي استبه سواالت چندگزینهدادنالگو پاسخزدا خالقیتمعلم الگو و سمبل خالقیت استخالق پرورمعلم 
محوراستنتیجهزدا خالقیتمعلمفرایندمحوراستخالق پرورمعلم
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-آموزان در مدارس تیزهوشان ارایه میهایی که با هدف افزایش امکان قبولی دانشآموزشی فشرده و برنامههايکالس
موز و آنمایند که از این طریق بهداشت روانی و هویت تحصیلی دانشمیآموز و خانواده تحمیل شوند، نوعی بار مضاعف بر دانش

.  هندمیتاثیر خود قرارها را تحتنبروز و ظهور خالقیت در آدر نتیجه امکان
روانی و با شکوفایی استعدادها در مسیرآزاد و زندگی کودك و خانوده است که با بهداشتفراغت مهمترین بخشاوقات

هاي تیزهوشان نه تنها فرد را زنی و آمادگی براي آزمونهاي فشرده تستها و برنامهارتباط است درحالی که کالسخالقانه در 
-هاي خودجوش و آزادانه کودك را میهاي پرداختن به تفریح وفعالیتنماید و فرصتآور میرسمی و ماللدرگیر یک فعالیت

آموز را دچار دهد که دانشمیها و جزوات فشرده ومتارکمی سوقکتابو به مطالعهزنی او را به تکرار وتمرین و تستگیرد، بلکه 
نماید و در نتیجه امکان تخیل و کنجکاوي و ارتباط سازنده با دیگران را از او سلب کرده و به خستگی و دلزدگی مضاعف می

.گردداي در اختیار کودك منجرمیهزدایی از فرصتخالقیت

پس از از سکون  وکمون اندیشه است، و نیازمند مرحلهآمابیل،تولید خالق از جملهخالقیت در حیطهنظرانبه زعم صاحب
!AHA(در تجربه آها بارنشته و هاي ناب و ارزشمند بهذهنی ناآشکار  ایدهاي از فعالیتاز برههمغزي و پسمدتی استراحت

Experience(کنندظهور پیدا می)و از این )9(اي در پرورش خالقیت دارندفراغت و استراحت نقش عمدهدر این زمینه اوقات )8
هاي آزاد و با ازبین بردن فرصتپروري ، با تصرف وقتهاي پرحجم مدارس و مراکز تیزهوشهاي فشرده و برنامهبابت کالس

هاي ناب در زمان حلراهدر کشفآهان خالق و از تجربهآموز او را از آفرینشذهنی دانشهاي درونذهنی و کنجکاوياستراحت
.تفریح و استراحت محروم سازد 

که با تاکید هاي تیزهوشانموادامتحانی آزموندرس ریاضی و هاي تیزهوشان آن است بر هاي دیگر کالسیکی از آسیب
دهد،گزارش والدین میاهمیت جلوهارزش و کمساز رشد خالقیت را حذف نموده یا بیورزد و برخی از دروس زمینهبسیارزیاد می

دهد دروسی مانند هنر، تاریخ و جغرافیا و هاي مرسوم به تیزهوشان نشان میکننده در کالسآموزان شرکتو مرور خاطرات دانش
هاي گروهی تربیت دیواري و امورپرورشی و فعالیتهاي نظیر نمایش و روزنامهو درس دین و زندگی  و از فعالیتدروس انشاء

-شکوفایی خالقیت در دانشهاي پرباري براي بویژه هنگامهوروانی،بهداشتبدیلی را براي رشدشخصیتهاي بیرصتبدنی که ف
.گرددمیحذفشده یا ا زجریان آموزشآورد، به حاشیه راندهآموزان به همراه می
، عالوه بر ساعات آموزشی تیزهوشانهاي کنکوري براي آزمونجا که مدارس و مراکز ارایه کننده برنامههمچنین آن

معمولی ، در خارج از ساعات آموزشی در نوبت بعدازظهر و یا حتی در روزهاي تعطیلی مانند جمعه، ایام تابستان و تعطیالت نوروز 
ریق آموزان شده و از این طهیجانی دانشجسمانی و فرسودگی ذهنی و تنشنمایند ، لذا موجب خستگیهایی را ارایه مینیز برنامه

.)9(شوندزدایی مضاعف مینیز بصورت مستقیم و غیر مستقیم موجب خالقیت
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به مدرسه معمولی آن آموزان و والدین شواهد متعددي از این دست وجود دارد که نمونهدانشهايدرخاطرات و مصاحبه
ها در تعطیالت نوروز یا آموزشگاههاي تیزهوشان و نمونه افراطی آن به حضور در جمعه براي کالسرفتن کودکان در روزهاي 

.باشدآموزان میپروري در منازل دانشهاي آموزشی و تیزهوشحضور معلمان خصوصی مراکز و کانون
ها را به مرز پرورش تیزهوشان ، این برنامههايشایان ذکراست شاید به نظر برسد که تاکید بردرس ریاضی در کالس

، لیکن حتی )10(پیروي کندهاي تدریس خالق ورتی است که تدریس درس ریاضی از آموزه، این امر درصخالقیت نزدیک نماید
-پذیرفته و موجب  خالقیتمحوري صورتزنی و حافظهاي تستتاکید بر این دروس و مواد درسی آزمون تیزهوشان نیز به شیوه

. گرددزدایی مضاعف می

:و پیشهاداترفتراهکارهاي برون

- آنتر از خالق بودنغیرمعمولنبودن هاي بسیاري براي بروز خالقیت  دارند ،تا آنجا که خالقا و گرایشهآمادگیکودکان 
پرورش اساسی نیازپشراهبردبنیادي و ،خالقیتروي پرورشپیشرفع موانعهاي بروز خالقیت و شناسایی آفتاز این رو.هاست

هاي موسوم به  تیزهوشان وجود دارد نیز ها و کالسزدایی که در برنامههاي و پیامدهاي خالقیتآسیبدر مورد .استخالقیت 
خانواده مورد بحث و تا تعلیم و تربیبت نظاممختلفی از جمله از ح وبرخی راهکارهاي برون رفت وجود دارد که در ادامه در سط

:گیردمیبررسی قرار
هاي خالقیتبرنامهها و ماموریت نهاییخانوادهآموزان  و انگیزه اصلی دانش: رویکرد آموزش تیزهوشاناصالح -

آموزان جدانکردن دانشو و لذا استفاده از آموزش فراگیر ،است،)یا تیزهوشان(زداي مورد بحث ، قبولی در مدارس سمپاد
ل برده و از زیرسوارا هاي کنکوري تیزهوشانیادي باشد که فلسفه وجودي کالستواند رویکرد بنبااستعداد از مدارس عادي ،می

دادن آنها در مدارس ویژه تیزهوشان آموزان بااستعداد وجايجداسازي دانشيرویهبیندازد، شایان ذکراست وتاب و از رونقتب
از جمله گراییکاذب و رقابتهویت بخشی.هاي آموزشی و تربیتی بسیاري را یه همراه داردزایی است که آسیب،رویکردآسیب

multiple(هاي چندگانه ظهور نظریات جدیی همانند نظریه هوشه با مروزااین درحالی است که هاست وترین آنمهم

intelligences(،داده رخهاي آموزش کودکان سرآمد تغییرات اساسی که در تعریف هوش و استعداد و شیوه)و در این ) 11
که در رویه هاي )12(ریزان استروي برنامهیز پیشنجنوبیزمینه تجارب کشورهاي مشابهی نظیر آموزش و پرورش کشوره کره

) 13(است ها و از جمله بر آموزش حل مساله خالق متمرکزگردیدهجاي تاکید بر کمیت و محتوا ، بر آموزش مهارتنوین ب
ي هارویه)14(ورزندهرگونه برچسب زدن و جداکردن تیزهوشان مخالفت میبا تیزهوشآموزش کودکان نوین رویکردهاي و

.طلبدمختلفی را به جاي جداسازي پیشنهاد نموده اند که از حوصله بحث حاضر خارج بوده و فضاي دیگري را می
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بسیاري از و خالقیت استیک جریان متعارض و متضاد با پرورشآزمون و آزمونگرایی :گراییآزمونحذف
در این ند واردهکپیدازنی رشد ونمواند،تحت لواي تستتشکوفایی خالقیکه مانعاي هاي فشردهزنی و آموزشهاي تستبرنامه

زدا حذف ترین راهبردمقابله با این جریان خالقیتلذا بنیادي.هاي مزبور استتیزهوشان علت آشکار بسیاري از برنامهزمینه آزمون
وزان با استعداد یا تیزهوش و حفظ آمعلمی و تربیتی براي جداسازي دانشچنانچه حداقلی از دالیل موجه.استآزمون تیزهوشان 

تواندهاي گزینش کیفی تیزهوشان میهاي گزینش فرایندمحور و شیوهدراین صورت شیوهموجود وجودداشته باشد،وضع
هاي اخیر آموزش وپرورش بر در سالهرچند .را کاهش دهدزداهاي خالقیتگیري برنامهشکلیصورت طبیعی زمینه

آموزان نیز تا حدودي آشکار جش در دوره دبستان تاکیدورزیده و اثربخشی آن بر خالقیت دانشرویکردهاي کیفی در سن
درهمین راستا طرح لذا اکنون نوبت آن رسیده است که آزمون گرایی از گزینش تیزهوشان نیز حذف شود )15(گردیده است

هاي گذشته از طرف یکی از معاونتسالنجاز راهکارهاي مناسبی است که درپ)شناسایی و هدایت استعدادهاي برتر(شهاب
.  شده استسپردهریاست جمهوري مطرح گردیده و به دالیل نامعلومی به بوته فراموشی

افند اتفاق میمدارس آفرین در زدا و آسیبخالقیتهاي برنامهبسیاري از :مسئولنقش نظارتی نهادهايافزایش
گونه کنترل یا نظارتی بر واسته هیچخوزش و پرورش دانسته یا ندانسته و خواسته یا ناواین درحالی است که نهادهاي نظارتی آم

شگاهی داناجراي یک پژوهشگیرانه و گاه غیرضروري مانع هاي سختنظارتبعنوان نمونه درحالی . نمایندنمیآنها اعمال
حال یک مدرسه یا یک موسسه به راحتی و بدون هیچ گردد، در عین توسط استاتید دانشگاه یا دانشجویان  تحصیالت تکمیلی می

هاي مختلفی را در ساعات نمایند و کالسهاي مختلفی را درسطوح مختلف از مدرسه تا سطح کشوري اجرا مینظارتی آزمون
سی و هاي درها ناهمخوان با کتابطیف مختلفی از کتابدرسی و خارج از آن بدون هیچ نظارتی  اجرا می نمایند ، همچنین 

گردد، و در این میان آفرین بدون آنکه کمترین نظارتی در کالس و مدرسه تجویز و ترویج میحجم وسیعی از جزوات آسیب
.آموزان است هاي دانشروانی و عالیق و خالقیترود،بهداشتآنچه البته  به حاشیه می

آموزان داردپروري دانشسزایی در خالقیتبی است که سهمترین نهاد تربیتخانواده اصلی:هاسازي خانوادهآگاه .
ریزي مناسب تواند نقش مهمی در برنامهزدا میهاي خالقیتبرنامهپروري و هاي تیزهوشکالسهاي آگاهی خانواده ها از آسیب

هاي بیرونی جانبه می تواندتحمیل انگیزهنسبت به اهداف واقعی رشد همهها داشته باشد، همچنین آگاه سازي والدین براي آن
کذایی را تعدیل هايآموزان راکاهش دهد و تحمیل آمال و آرزوهاي والدین در فرستادن کودکان در کالسوالدین به دانش

.نماید

ر قالب داي هستند که نهادهاي ویژهآموزش و پرروش کشور ما مراکز و در نظام:زاهاي خالقیترویهگسترش
فکري کودکان و نوجوانان ، پرورشیند که کانوننمادر شکوفایی خالقیت ایفامیبخشی را و اثرنقش اساسی برنامه هاي فوق
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-ها و مراکز محلی و پایگاهکتابخانهتربیتی مناطق و نواحی آموزش و پروش ، هاي فرهنگیآموزي و کانونسراهاي دانشپژوهش
آموزي از هاي تخصصی دانشآموزي و گروهدانش-هاي علمیانجمنوهاي فرهنگ شهرداري ،  بسیج مردمی در محالت، خانه

خالق، شعر و و پژوهش،هنرهاي تجسمی،نمایشهاي در قالب مطالعهرسد ترویج و پربارسازي فعالیتبه نظر می. جمله اندآن
نامه نویسی،شآموزي،عکاسی و فیلمبرداري، کارگردانی و نمایدیواري و نشریات تجربی دانشادبیات، نجوم ، روباتیک، روزنامه

پذیري باال، لیکن امکانهاي هستند که با وجود ضریبهاي پرورش خالقیت از جمله برنامههاي مطالعه و کارگاهوآموزش مهارت
دادن به هایی می تواند با جذب استعدادهاي برتر و با پاسخترویج و گسترش چنین ها مراکز و برنامه. اندمورد غفلت واقع شده

آسیب و پرفایده خالقیت زایی و شکوفاسازي استعدادهاي فرزندانشان ها را نیز با مسیرکمآموزان ، خانوادهت دانشنیازبه پیشرف
گذاري معنوي و مادي هاي مناسبی است و سرمایهها و بدیلکاهش مدارس و مراکز خالقیت زدا نیازمند جایگزین. آشنا سازد

تربیتی و نظایر آن هاي فرهنگیآموزي و کانونسراهاي دانشنوجوانان ، پژوهشفکري کودکان وپرورشهاي براي توسعه کانون
ها به متن و صدر خروج این مراکز از انزوا و آوردن آنهاي خالقیت آفرینی است و البته ، یک گام بنیادي در افزایش فرصت

.ن سازمانی باشدعلمی و همت واال و تعامل بیهاي آموزشی و تربیتی کشور نیازمند نگرشبرنامه

:نتیجه گیري و بحث
انگیز و مغفول مانده کندوکاوي یکی از مسایل چالششناسی پرورش خالقیت، بهاست که از منظر آسیبحاضر کوشیدهمقاله

اي براي هاي ویژههاي برنامهزدا و آسیبمحور اصلی مقاله حاضر بررسی پیامدهاي خالقیت.در آموزش وپرورش کشور بپردازد
هاي اخیر برخی مدارس به عبارتی در سال.است) موسوم به تیزهوشان(سمپادآموزان ابتدایی در مدارسدانشزایش امکان قبولی اف

هاي ها و موسسات آموزشی و فرهنگی به صورت ویژه،  به ارایه کالسدولتی به صورت کلی و مدارس غیردولتی و آموزشگاه
هایی که به نظر می رسد ها و برنامهاند فعالیتآوردهآموزان ابتدایی رويسازي دانشادهاي   براي آمهاي فشردهزنی برنامهتست
گردد بلکه با به انحراف ها میهاي خالق در آنهایشان را به خود مشغول ساخته و نه تنها مانع بروزظرفیتآموزان و خانوادهدانش

ها را هاي خالقیت پرور تنگ نموده و آنها و  فعالیتها عرصه را بر برنامهادهآموزان و خانوها و انرژي دانشکشیدن عالیق و سرمایه
.راندبه حاشیه می

شناسی و آموزش کودکان استثنایی با تامل در پژوهانه به عنوان مشاور ومتخصص رواناي اقدامبدین منظورپژوهشگر با شیوه
پرداخته که تخصصی خویشها و دانشها و به حک و اصالح فرضیهها و مشاهدات  به واکاوي رخداداطالعات حاصل از مصاحبه

.استزدایی ارایه نمودهماحصل بخشی از آن را به صورت تحلیلی نقادانه در قالب پژوهش حاضر از منظر خالقیت
آن است ها گویايهاو مصاحبههاي برگرفته از مشاهدهتامل کلی در وضع موجود و انسجام بخشی به اطالعات و دریافت

احتمال بااستعداد دوره ابتدایی براي قبولی در آموزان منتخب و بههاي متعددي تحت عناوین مختلف باهدف آماده سازي دانشبرنامه
هاي معنوي ومادي را در ها، انرژي، سرمایهها و کودکان انگیزههایی با درگیرساختن خانوادهپذیرد ، چنین برنامهتیزهوشان انجام می

-زدا بدل میبه فرایندي خالقیتبولی در تیزهوشان کانالیزه نموده و در نهایت در مغایرت با اصول و مبانی پرورش خالقیت،جهت ق
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زدایی از نظرماهیت و خالقیت:هایی را براساس یک مقوله بندي استقرایی در چهار مقوله دراین مقاله پژوهشگر چنین آسیب. گردد
روانی زدایی از نظر بهداشتمعلم ؛ وخالقیتزدایی از نظرنقش و جایگاه انگیزش و هیجانی؛ خالقیتاز نظر زداییاهداف؛ خالقیت

.تحصیلی دسته بندي کرده و مورد بحث و بررسی قرار دادهویتو
براي پذیرش در یک آزمون را هدف غایی آموزانسازي دانشها و مدارسی که آمادهاز نظر مغایرت با تفکر واگر برنامه

- هاي کمکباالیی از جزوات و کتابشوند  چرا که ارایه حجمآموزان میاند مانع پرورش و گسترش خالقیت دانشود قرار دادهخ
-بر،دانشهاي میانحلشده و باآموزش راهمشخصهاي ازقبلزنی و تاکید بر حفظ کردن فراگیري پاسخآموزشی و باتاکیدبرتست

.نمایند میگزینه از بین چندگزینه ترغیبدشدن به یکآموزان را در به تفکرهمگرا و محدو

گیري هاي خانواده و دانش آموزان را تغییر داده پروري جهتهاي تیزهوشوفعالیتهاي خالقیت زدا از نظرانگیزشی ، برنامه
مت اهداف سطحی و هاي خودانگیخته و با انگیزه درونی در جهت شکوفاسازي خالقیت    به سو از گرایش و تمایل به فعالیت

باشد  آموزان میهاي بیرونی ، نیروي محرکه اصلی دانشهاي فشاربیرونی و وجود انگیزهاهرم. دهدهاي بیرونی سوق میانگیزه
هاي فشرده تنها موجب دلزدگی از برنامهو این امر نه.انگیز پایدار در تضاد استوانگیزه بیرونی بطور آشکار با تفکر و رفتار هیجان

-انگیز حل مساله و تحملآورد، بلکه تجارب هیجانرغبتی به کاوشگري را به وجودمیاشتهایی تحصیلی و بیگردد و به نوعی بییم
بدون شود و خواندنزدایی منجر میسازدو درنهایت به خالقیتهاي مختلف را نیز در آنها عقیم میحلابهام و تجربه کشف راه

.گردددن براي او به یک عادت تحصیلی تبدیل میزخالقیت  و حفظ کردن و تست
پروري هاي فشرده تیزهوشکه مشهود است در برنامهزدا دارد،آنچنانهاي تیزهوشان نقش و جایگاهی خالقیتکالسمعلم

و بطور هاي کنکوري راتکرار نمایدزدایی است و ناچار است مانند ضبط صوتی محتویات جزوات و کتابمعلم الگویی از  خالقیت
و غلط باشد، و دیگر هاي صحیحآموزان در دامنه محدود پاسخاشکال دانشزنی و رفعهاي تستدائم در گیرودار توزیع برگ

.آموزان نخواهدماندپویا و سیال دانشسازيواگرا و ایدهمجالی براي به چالش کشیدن تفکر
لیکن مدارس .روانی و برخورداري از اوقات فراغت استاشتآموزان  نیارمند سطحی از بهدسازي خالقیت در دانششکوفا

تیزهوشان ، عالوه بر ساعات آموزشی معمولی ، در خارج از ساعات آموزشی هاي کنکوري براي آزمونو مراکز ارایه کننده برنامه
نمایند ، لذا هایی را ارایه میرنامهدر نوبت بعدازظهر و یا حتی در روزهاي تعطیلی مانند جمعه، ایام تابستان و تعطیالت نوروز نیز ب

آموزان شده و از این طریق نیز بصورت مستقیم و غیر مستقیم هیجانی دانشجسمانی و فرسودگی ذهنی و تنشموجب خستگی
.شوندزدایی مضاعف میموجب خالقیت

ها و زدایی که در برنامههاي و پیامدهاي خالقیتبرخی از راهکارهاي برون رفت و پیشنهادهاي  مدیریت موثرد آسیب
نقش گرایی؛  افزایشآزمونرویکرد آموزش تیزهوشان؛  حذفهاي موسوم به  تیزهوشان ، را می توان در قالب اصالحکالس

.زا مدنظرقراردادهاي خالقیترویهو در قالب گسترش: هاسازي خانوادهمسئول؛  آگاهنظارتی نهادهاي
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-زایی است که آسیبدادن آنها در مدارس ویژه تیزهوشان ،رویکردآسیبااستعداد وجايآموزان بي جداسازي دانشرویه
هاي برنامهها و ماموریت نهاییآموزان  و خانوادهانگیزه اصلی دانشهاي آموزشی و تربیتی بسیاري را یه همراه دارد از آنجا که 

آموزان ، و لذا استفاده از آموزش فراگیر ،و جدانکردن دانشاست)یا تیزهوشان(زداي مورد بحث ، قبولی در مدارس سمپادخالقیت
با توجه به تعارض . هایی باشدزدایی چنین برنامهتواند رویکرد بنیادي براي  کاهش اثرات خالقیتبااستعداد از مدارس عادي ،می

زدا حذف آزمون جریان خالقیتترین راهبردمقابله با این خالقیت است یکی از  بنیاديذاتی آزمون و آزمونگرایی  پرورش
شناسایی و (شهابهاي گزینش کیفی تیزهوشان، نظیر  طرح هاي گزینش فرایندمحور و شیوهو بکارگیري شیوه.تیزهوشان است

نقش همچنین افزایش. زدا را کاهش دهدهاي خالقیتگیري برنامهشکلتواند یصورت طبیعی زمینهمی،)هدایت استعدادهاي برتر
تواند نقش زدا میهاي خالقیتپروري و برنامههاي تیزهوشهاي کالسها درموردآسیبسازي خانوادهمسئول و آگاهادهاينظارتی نه

فکري پرورشزا از جمله  کانونهاي خالقیترویه، لیکن در نهایت گسترش.ها داشته باشدریزي مناسب براي آنمهمی در برنامه
ها و تربیتی مناطق و نواحی آموزش و پروش ، کتابخانههاي فرهنگیآموزي و کانوني دانشسراهاکودکان و نوجوانان ، پژوهش

هاي آموزي و گروهدانش-هاي علمیانجمنوهاي فرهنگ شهرداري ،  بسیج مردمی در محالت، خانهمراکز محلی و پایگاه
هاي مناسبی ها و بدیلزا جایگزینهاي خالقیتالیترسد ترویج و پربارسازي فعبه نظر می. جمله اندآموزي از آنتخصصی دانش

.براي چاره جویی این معضل می باشند
هیجانی فرد ریشه دارد و شاخه -شناختیفرآیندهايفرهنگی در –ي از عوامل روانشناختی و اجتماعیبرآیندبعنوان خالقیت

هاي کاهنده یا فزایندههاي و آسیبیت فرصتفرهنگی، آموزشی ، لذا مدیر-و برگ آن در تعامالت و رخدادهاي اجتماعی
راسخ و درك عمیق و احساس مسئولیت فرد فرد حیاتی است که مستلزم عزمیکی از عوامل بسیار دوره دبستان کودکان در خالقیت 

ریزان و هاي تخصصی و همراهی و تالش برنامهامید که نشر و تضارب آرا و اندیشه. دست اندرکاران نظام تعلیم وتربیت است
.زدا را فراهم آوردمدیران زمینه خروج از این بحران خالقیت
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