
جشنخالقیت
گفت وگو با مدیر پژوهش سرای دخترانه بصیرت شهرری 

 لطفاًٌ فرایند شــكل گیري 
جشــنوارة ملي خالقیت، نوآوري و 

كارآفریني را توضیح دهید.
ما جشنواره را سه ســال تحت عنوان 
ايده هــای برتر دانش آموزی در ســطح 
اســتان تهران برگزار کرديم. در ســال 
ســوم 9 اســتان ديگر نيز در جشنواره 
حضور داشتند. همة کارهای کارشناسی 
آن را طی مدت سه ســال انجام داديم. 
آســيب های احتمالی و راهکارهای آن را 
بررسی کرديم و يکدفعه نيامديم بگوييم 
می خواهيم اين کار جديد را انجام دهيم. 
چهارمين دوره هم به »جشــنوارة ملی 
خالقيت، نــوآوری و کارآفرينی« تبديل 
شد. اين تنها جشــنواره ای است که در 
واقع از کف مدرسه، يعنی از ايدة خود ما 
و همکاران ما، باال آمد. من همة زندگی ام 
را روی اين قضيه گذاشــتم. تدريس در 
دانشگاه را رها کردم. چون دکترای شيمی 
هستم، در يک شرکت هم کار می کردم. 
آن را نيــز رها کردم و کل وقت، انرژی و 

توانم را روی اين کار گذاشتم. 
باالخره، با ســماجتی که داشتم، قبول 

کردند ما در سطح کشور جشنواره برگزار 
کنيم. خيلی هم جواب خوبی گرفتيم. بر 
حســب اتفاق، فراخوان کار با آغاز دوران 
کرونا مصادف بود. همه جا تعطيل شــد 
و دسترسی مستقيم به دانش آموز نبود. 
شــروع کرديم به برگــزاري وبينارهای 
ترويجی و آموزشی، تا مسئوالن استان ها 
و شهرســتان ها را نيز مطلع كنيم. جالب 
اين بــود که خيلــی اســتقبال کردند. 
شبانه روزی کار کرديم. جاهای مختلفی 
رفتيــم که کمک بگيريــم. همه گفتند 
اين چيزی اســت که به نفع دانش آموز 
اســت و خيلی هم کمک کردند. حدود 
هشت هزار شرکت کننده داشتيم. همه را 
به نوعی در فرايند آموزش و چالش درگير 
کرديم. وبينارهای بســياری برای اولياي 

دانش آموزان داشتيم. 

تفكر چه  این  ترویج  براي   
اقداماتي انجام دادید؟

تا زمانی که خود اوليا متوجه نباشند نياز 
مهم جامعة ما همين خالقيت و نوآوری 
است و آن چيزی که می تواند جامعة ما را 

از نظر علمی يا جهشی نجات دهد و ارتقا 
بخشــد، همين مقولة خالقيت و نوآوری 
است، کار جلو نمي  رود. اين نكته را اوليا 
بايد بفهمند و حس کنند. برای تفهيم اين 

موضوع، حدود 32 وبينار برگزار کرديم.
 ضمن آن نيز با استادانی که در زمينة 
خالقيت در ايران صاحب نظر هســتند، 
مانند اســتادان دانشگاه تهران و استادان 
ســتاد علوم شــناختی، صحبــت و 20 
وبينار علمی تخصصی خاص »خالقيت، 
نــوآوری، فرايندهای ذهن و کارکردهاي 
مغــز« برگزار کرديم. مثــاًل دکتر قائدی 
را داشــتيم. خانم دکتــر افضل السادات 
حسینی را داشتيم. آن ها خيلی استقبال 
کردند و يک دوره برای ما برگزار کردند. 
برايشان بســيار جالب بود که بتوان يک 
کار عملياتی انجام داد. نظرات 20 استاد 
مطرح را جمع کرديم که مجموعة مکتوب 
آن نيز وجــود دارد. دکتر برخورداری از 
دانشــگاه خوارزمی نيز در زمينة »ذهن 
آگاهی« يک دوره برگزار کرد؛ همچنين، 
دکتر نوروزی از دانشگاه اصفهان، که در 

زمينة خالقيت خيلی کار کرده است.

 »همة تمهیدات قانونی برای رشد و شکوفایی پژوهش سراهای دانش آموزی دیده شده اند. این پژوهش سراها می توانند برای توسعة 
خالقیت، نوآوری و کارآفرینی دانش آموزان فعالیت هاي متنوع، ابتکاری و نوآورانه ای داشته باشند. پژوهش سراها همچنین می توانند 
چهره و سیمای آموزش وپرورش ما را عوض کنند و دبیران و دانش آموزان را در معرض کسب مهارت های تفکر، ایده پردازی، تاب آوری و 

مسئولیت اجتماعی قرار دهند، ولی اکنون از طرف مسئوالن و متولیان نظام آموزشی به طور جدي حمایت و پشتیبانی نمي شوند.«
مطالب باال شاکلة بحث و گفت وگویی است که سعیده سلمانی زارجی، مدیر پژوهش سرای دانش آموزی دخترانة بصیرت ناحیة ٢ 

شهرری و دبیر جشنوارة ملی خالقیت، نوآوری و کارآفرینی، با مسئوالن رشد معلم داشت.
یكي از ابتكارات این پژوهش سرا، اجراي جشنوارة ملي خالقیت، نوآوري و كارآفریني است كه گزارش آن را با هم مي خوانیم.
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ما حتی برای ســرگروه های آموزشــی 
سازمان آموزش وپرورش استثنايی و خود 
دانش آموزان اســتثنايی کم توان ذهنی و 
جسمی کالس گذاشــتيم. دانش آموزان 
آن ها چهار گروه هستند. شرکت کنندگان 
خوبی از اين گروه داشتيم. با سرگروه های 
درســی و دبيران آن ها نيــز وبينارهايی 
برگزار كرديم. همــة اين ها به خاطر اين 
بودند که بتوانيم شــروعی برای فرهنگ 
خالقيــت و نــوآوری و فرهنــگ تفکر 
کارآفرينانه داشته باشيم. در اين راستا و 
در جشــنواره، ايده و فکر بچه ها برايمان 
مهم بــود و حتمًا الزم نبــود آن چيز را 
ساخته باشــند. اگر فکر خالقانة خود را 
ارائه می دادند، قابل قبول بود. يعنی ايده 
برای ما مهم اســت. فرايند تفکر مطرح 
است. يك مجموعه دوره های آموزشی نيز 
برای خود دانش آموزان، با عنوان دوره های 
پرورش خالقيت و ايده پردازی، گذاشتيم. 
بچه ها با اين آموزش ها و پيش زمينه های 

آموزشی، وارد کار شدند.
امکانــات ما محدود بــود. برای اينکه 
بتوانيــم کارهای خــود را انجام دهيم، 
شايد به حدود ســی چهل مرکز رفتيم 
تا آخرش رسيديم به بانک ملی.  گفتند 
حمايت مادی می کنيم، ولی چون سال 
اول بــود، آن ها نيز در مورد نوع و ميزان 
کمک مالــی مردد بودند. بــه هر حال 
مشــکل ما را تا حدودی رفــع کردند. 
جالب اين است که پژوهش سراها بودجة 
برای  بودجه شــان  ولی  دارنــد،  زيادی 
جشــنواره های ديگر اســت. به ما هيچ 
کمکی نکردند. ما فقط با تالش خودمان 
و کمک بانک ملی کار خود را جلو برديم. 
آن ها کمک مالی مي كردند، ولی فرايند 
تأييــد آن از باال به پايين بســيار طول 
اين  برای خرج کردن  می کشــيد. حتی 
پول و کمکی که خودمــان تهيه کرده 

بوديم، دردسرهای بسياری کشيديم.

 با ایده ها و فکرهای رسیده 
از دانش آموزان چه کرده اید؟

همة ايده هــا داوری شــده اند. ما يک 
ســامانة جامع داوری ايجاد کرده ايم که 
چيــز منحصربه فردی اســت. داوری ما 
سه مرحله ای اســت. چون می خواستيم 
بررسی آثار و داوری ها به صورت فرايندي 
باشــد و به نتيجه ای برسيم، يک سامانة 
اينترنتی ترتيب داديم. ضمن اينکه داوران 
ما از سراسر کشور هستند. يک فراخوان 
در کل کشور داديم و از همة متخصصان 
عالقه مند در اين زمينه در 42 رشتة علمی 
دعوت کرديم. در بخش  دانش آموزی 14 
محور داشتيم. يک محور به اوليا و مربيان 
و دو محــور هم به نيروهاي آموزشــي و 

اجرايی مدرسه ها مربوط مي  شد. داوران 
داوطلب شــدند و ســابقة کاری خود را 
فرستادند. حدود 82 داور داشتيم که 51 
نفر از آن ها مدرك دکترا و باالتر داشتند. 
ســعی کرديم افرادی را جذب کنيم که 

واقعاً  دغدغة آموزش وپرورش را دارند.
داوران در هــر ســه مرحلــه ايده هاي 
دانش آموزان را بررســی و داوری کردند 
و نظــرات خود را دربارة هــر دانش آموز 
گفتند؛ به گونه ای که بــرای هر ايدة هر 
دانش آموز، يک کارنامه تشکيل شد. هر 
داوری در هر زمينه نظــر خود را دربارة 
دانش آموز، طــرح و ايدة او مطرح کرده، 
نقاط ضعف و قوت کار را گفته و پيشنهاد 

خــود را ارائه کرده اســت. برای هر ايده، 
يک شناسنامه و کارنامه ای تهيه شد که 
می توان آن را در هر مرحله به دانش آموز 
داد. در داوری ها نمی خواستيم بچه ها را 
طبقه بندی کنيم کــه يک نفر فکر کند 
خيلی قوی اســت و ديگــري حس کند 
ضعيف اســت. برخی از بچه ها حرفه اِی 
شرکت در جشنواره ها هستند! اين قبيل 
دانش آموزان همه جا شــرکت کرده اند و 
همه جا هم انتظار دارند اول بشوند، رتبه 
بياورند و نشان کسب کنند. ما بساط اين 

کار را در كل به هم زديم. 
بيشترين استقبال شرکت در جشنواره 
از اســتان های محروم ماننــد هرمزگان 
و لرســتان بود. کار ما به نوعی برعکس 
جشنوارة خوارزمی بود. چون در جشنوارة 
خوارزمی دانش آموز فکر و ايدة خود را به 
نتيجه رسانده است. يعنی آن ها در واقع 
در آن جشنواره ميوه چينی می کنند، به 
جــای آنکه فرايند توليد ميــوه را ايجاد 
کننــد. می آيند و می گوينــد دانش آموز 
کارهايش را انجام داده باشد، طرح و ايدة 
خود را ســاخته و به نتيجه رسيده باشد. 
ثبت اختراع کرده باشد و حاال بيايد و ارائه 

کند. 
من خودم به عنوان مدير پژوهش ســرا 
می دانم که بعضی از اين طرح ها و ايده ها 
هم کار خود دانش آموز نيســت و ايده و 
طرح از استاد راهنماست. يعنی خانواده 
يا مدرسه هزينة هنگفتی صرف می کند، 
بــرای اينکــه دانش آموز در جشــنوارة 
خوارزمی رتبه بياورد. از اســتاد راهنما و 
استاد دانشــگاه کمک می گيرد و او هم 
بخشی از پايان نامة يکی از دانشجويانش 
را می دهد به دانش آموز و او تا آخر می رود 
و رتبه هم می گيرد. در چنين شرايطي، 
دانش آموز در واقع فقط يک معرفی کننده 
و ارائه کننــدة صرف بــوده و کار خاصی 
انجام نداده است. ما به خاطر اينکه چنين 
آسيب هايی را نداشــته باشيم، طرح ها و 
ايده هايی را كه شائبة پايان نامه داشتند، 

حذف کرديم.

 كمي دربارة پویش خالقیت 
قرنطینه نیست توضیح دهید.

يکــی از کارهايی که انجــام داديم، در 
همان اوايــل آمدن کرونا، ايــن بود كه 
پويشــی برگزار کرديم. پويش »خالقيت 
قرنطينه نيســت« را با کمک بانک ملی 

«جشنوارۀ ملی خالقیت، 
نوآوری و کارآفرینی» تنها 

جشنواره ای است که در واقع از 
کف مدرسه، یعنی از ایدۀ خود 

ما و همکاران ما، باال آمد
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ايجــاد کرديم. زياد هم ســر و صدا کرد. 
در اين پويش از دانش آموزان خواســتيم 
از کار خالقانه ای که خودشــان يا پدر و 
مادرشــان در خانه در هر زمينه ای انجام 
داده اند، يک فيلــم 50 ثانيه ای بگيرند و 
برای ما بفرستند تا داوری شود. استقبال 
بســياری از اين پويش شد و حدود 50 
فيلم برای ما فرســتادند که داوری شد. 
دانش آموزی كه طــرح او را به عنوان نفر 
اول انتخاب کرديم، اين بود كه دانش آموز 
در آشــپزخانة منزلشــان، در کل فضای 
زير كاسة ظرف شويي )سينك( که اکثراً 
استفاده نمی شــود و حالت انباری دارد، 
المپی گذاشــته بود که هنگام باز شدن 
در كابينت، المپ روشن می شد و هنگام 
بسته شــدن نيز خاموش. مادرش هم آن 
فضا را طبقه بندی و از آن استفاده كرده 
بود. ايــن كار را ما انتخــاب کرديم، در 
حالی که خيلی ها ممکن اســت بگويند 
کجــای اين طرح نوآوری اســت. از نظر 
ما اين مســئله فرايند تفکر دانش آموز را 
نشان می دهد. اول آمده مسئله يابی کرده، 
بعد فکر کرده حاال چه کار می شــود کرد 
که اين مشــکل را حل کنيم و به فکرش 
رســيده که اين کار را انجام بدهد. يک 
فرايند ســاده را طراحی و مشکل را حل 

کرده است. 
ما از دانش آمــوز همين را می خواهيم. 
اينکه ذهنش بتواند مشکالت سادة زندگی 
خودش را حل کند. ما نمی خواهيم مشکل 
کالن مملکــت را دانش آموز حل کند. او 
اول بايد بتواند مشــکل خانــوادة خود و 
مســائلی را که با آن ها درگير است، حل 
کند. هميــن دانش آموِز برنده اتفاقاً  آمده 
بود و همين فيلم را برای ماکروســافت 
هم فرستاده بود. ماکروسافت يک برنامة 
ســاالنه دارد که از همة دنيا، کارهايشان 
را برايش می فرستند. در دوران قرنطينه، 
يک بخش فيلــم هم گذاشــته بود که 
فيلم های خالقانه را بفرستند. دانش آموز 
ما هم كار را فرستاده بود. دو سه روز بعد 
از آنکه ما نتايج را اعالم کرده بوديم، نتيجة 
ماکروســافت هم برای او آمده بود كه در 
آنجا هم نفر اول شده بود. يعنی نخستين 
فيلمی که از کل دنيا نشــان دادند، فيلم 
اين دانش آموز ايرانی بود كه به خالقيت او 
توجه کرده بودند. اين چيزی است که ما 
از دانش آموزان می خواهيم. نه اينکه بروند 
هزينه کنند و کار شــاق ارائه دهند و در 

صف آزمايشگاه های دانشگاه ها بايستند و 
خود را معطل استادان دانشگاه ها کنند! از 
فکر خودشان استفاده کنند و مشکالت 

کوچک خود را حل کنند.
در دورة قبل نيز دو برادر در جشــنواره 
شــرکت کرده بودند که در واقع سه قلو 
بودنــد و يک قل آن ها معلول جســمی 
حرکتی بــود و مدرســه نمی رفت، ولی 
دو نفر ديگر مدرســه می رفتند. اين دو 
برادر برای اينکه مشــکل برادر معلول را 
حل کنند، دو ســه وسيله ساخته بودند 
که يکی دســتگاه شست وشــوی دندان 
)مسواک( معلوالن بود که رتبه هم آورد 
و ما به او کمک کرديم. خانوادة محرومی 
بودند. برای ساختن همين وسيله نزد ما 
آمدند و گفتند برای ساختن و تهية اين 
وسيله پول نداريم. پژوهش سرا که بودجة 
خاصی بــرای اين کار نــدارد، ولی ما از 
جيب خودمــان به آن ها کمک کرديم تا 

وسايل موردنياز را بخرند. 

خالقیت  جشنوارة  ارتباط   
را با باشگاه كارآفرینان جوان وزارت 

تعاون، توضیح دهید.
وزارت تعاون در مورد کشورهايی چون 
هنــد و مالزی که در زمينــة کارآفرينی 
حــرف اول را می زننــد، مطالعاتی انجام 
داده بود تــا ببينند آموزش دانش آموزی 
در اين کشــورهای مطرح چگونه است. 
در نهايت، براســاس اين پژوهش خود، 
يک مجموعة آموزشی تهيه کرده بودند 
و می خواستند باشگاه کارآفرينان نوجوان 
را راه اندازی کنند. در دو ســه استان نيز 
کار خــود را شــروع کردند. مــا از دورة 
سوِم جشــنواره رفتيم و با آن ها صحبت 
کرديم و برگزيدگان دورة ســوم خود را 
وارد باشــگاه کارآفرينان نوجوان کرديم. 
در همين فضای پژوهش ســرا، فعاليت ها 
را انجــام می دادند؛ فعاليت هايی که واقعًا 
جــذاب و منحصربه فردنــد و بچه ها در 

آن ها خيلی خوب تعامل را ياد می گيرند 
و تيم تشــکيل می دهند. تا آن اندازه که 
برای اوليــاي دانش آمــوزان هم جذاب 
اســت. آن ها می آمدند و از صبح تا عصر 
اينجــا می ماندند تا فعاليــت و کارهای 
بچه ها را ببيند. مــا از کارآفرينان دعوت 
می کرديم بيايند بــا بچه ها دربارة کارها 
و فعاليت هايشــان صحبت کنند. بچه ها 
حين کار احساس نمی کردند چيزی ياد 
می گيرند، ولی بعد که از اينجا می رفتند، 
اغلب اوليا می گفتند حــال بچه هايمان 
خيلی بهتر از وقتی اســت که وارد شده 
بودند. چون چيزی کــه ياد می گرفتند، 

به صورت عملی بود.

  شــاید یکــی از عوامل 
رضایت بچه ها و اولیاي آنان، همین 
واقعًا  چون  باشد!  مسئله  حل  روند 

حال فرد را خوب می کند.
بله، کاماًل درست است. بچه ها همين طور 
بودند. آن ها با هم تيم تشــکيل دادند و 
دارند کار می کنند، ايده می دهند و سعی 
می کنند آن را عملی کنند. فعاليت باشگاه 
هم به گونه ای است که خيلی به معلم نياز 
ندارد و هزينه ای هم ايجاد نمی کند. مثاًل 
برای بچه ها رهيــار تعريف می کنيم که 
وزارت تعاون آموزش هايی به اين رهيارها 
هستند  دانشــجويانی  رهيارها  می دهد. 
که سنشــان به بچه ها نزديک  است و هر 
پنج شــش نفر يک تيم می شوند، با هم 
کار می کنند و با هــم رفت و آمد دارند. 
مشــکالت خود را هم مطــرح می کنند. 
روش »بارش فکری« داشــتيم. ما سعی 
داريــم کاری را کــه از وزارت تعــاون 
گرفتيم، در کل کشــور اجرا کنيم، چون 
واقعاً  نياز به مربی خاصی ندارد. ما حتی 
با دانشــگاه فرهنگيان صحبت کرديم تا 
دانشــجومعلمان بيايند و کار »رهيار«ها 
را انجام دهند، چون خودشان می خواهند 

بعداً معلم شوند.

 رشد معلم | دورۀ ۳۹ |  شمارۀ 8 | 20۱۴۰۰


