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 چکیده 

کنیم. همچنین ی قدیمی تعریف میی جدید به یک مسئلهخالقیت را به عنوان توانایی نگاه از زاویه 

ای در محیط زندگی هایی است که قبالً سابقهخالقیت به معنای ارزش قائل شدن برای راهکارها و روش

بریم، تمایلی به وقتی از خالقیت به عنوان یک مهارت نام می .اندنداشتهشخصی و فضای شغلی ما 

های جدید و راهکارهای جدید، ها نگاهتفکیک آن از نوآوری نداریم. به عبارتی، برایمان مهم نیست که ایده

سیستمی که اند. برایمان مهم است که بتوانیم در اند یا از فضای دیگری وارد شدهواقعاً از هیچ خلق شده

 .ای را ایجاد کنیم و رواج دهیم که قبالً وجود نداشته استهستیم بهبود و نگرش تازه
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 مقدمه

داشته  وجود آن تعریف در قطعیت عدم نوعی و است مشکل بسیار آن از تعریف ارائه کهاست اصطالحاتی از یکی خالقیت

 .(2008 ،1فیورنهایم، بختیار) ندارد وجود خالقیت از گیری اندازه جامع در مورد یک تعریف یا وتوافقی

به آن پرداخته اند.  یارائه شده است و محققان متعدد تی از خالق یاریبس یها فیتا کنون تعر تیمعنا و مفهوم واژه خالق

روانشناسان و  تیاکثر رشیدقیق ، بدون ابهام و مورد پذ فیمربوط به انسان است که ارائه تعار دهیچیپ  میاز مفاه یکی ت،یخالق

گرفته شده است. که در فرهنگ واژگان  "create" نیاز عبارت الت تیواژه خالق شهیاز آن مشکل است. ر ت،یو ترب میتعل انیمرب

مانند اکتشاف، اختراع، ابداع و  ییمترادف اصطالح ها تیخالق ،1۹۵۳گردد. فرهنگ وبستر  یم فیمتفاوت تعر یبه گونه ا

 ی راجع به معنا یالمیس یفرهنگ روانشناس درکرده است.  فیبه وجود آوردن تعر یرا به معن تیآورده و کلمه خالق ینوآور

به طور بالقوه  نیاست که در همه افراد و در همه سن یجادگریو ذوق به ا لیهمان تما تیخالق"آمده است  نیچن تیخالق

به  یعیطب لیتما نیالزم است تا ا یطیدارد، شرا کیو نزد میمستق یوستگیپ  ،یفرهنگ - یاجتماع  طیموجود بوده و با مح

در  است و دیو تول جادیابداع، ا یبه معنا تیخالق گیدر فرهنگ لغات هارت نی(. همچن1۳۷2 ت،ی)کفا "برسد یکوفاخودش

 س؛یذکر شده است )هار لیقدرت تصور و تخل یریاز راه به کار گ ن،یمحصول نو جادیقدرت ا ای ییتوانا تیفرهنگ و بستر خالق

شده است  فیتعر ابداع و اختراع ،ینوآور رینظ ییبا سازه ها تیخالق ،یفارسدر زبان  ی(. از نظر لغو1۳۹1 ،یبه نقل از اسعد

 رساختیاست که الزمه و ز یو فکر یذهن یتیفعال تیذکر شده، متفاوت از آنهاست. خالق یکه با وجود تشابه با سازه ها

است. ارتباط  تیخالق یریبه کارگ زیاست. ابداع ن تیدارد و محصول خالق یجنبه عمل شتریب ینوآور یاست، ول ینوآور

به  نینو یاست و راه حل یمعن یب تیبدون ابداع قابل تصور است اما ابداع بدون خالق تیقاست که خال نگونهیو ابداع ا تیخالق

 (.1۳8۴ ،ینیحس ری. )امندیرا اختراع گو یمشکل صنعت کی

 . در مورد تفاوت شودیو مانند آن مترادف در نظر گرفته م یابتکار، حل مسئله، نوآور رینظ ییاغلب با اصطالح ها تیخالق واژه

باشد، اما  یکه قبال وجود نداشته است، م یدیجد زیهر چ جادیا ندیتوان گفت ابتکار، فرا یاصطالح ها م نیبا ا تیخالق

توان گفت در حل مسئله ،  یم زی(. در مورد حل مسئله ن1۳۷2 ت،یبا ارزش است کفا و دیجد زیهر چ جادیا ندی، فرا تیخالق

فرد هم خود مسئله و هم راه حل آن را  ت،یاما در خالق ابد،یراه حل ب کیآن  یبرا دبای که شود ۔یروبرو م یتیفرد با با موقع

 (.1۳۷1 ف،یگانیه؛ به نقل از س ر؛ی)ما ندآفری ۔یم

 ییتوانا تیالقخ. تداشته اس یبشر هایپیشرفت در  یا ژهیاست که نقش و یانسان یژگیو نیتربرجسته  تیخالقاز نظر آمابیل 

( 201۳) ۳سانتروک(. 200۹، 2وینو ک نیو ارزشمند هستند )دور زیشگفت انگ ،دیاست که جد یمصنوعات ایها هدیخلق ا

منحصر به فرد  هایحلبه راه  رسیدنمعمول و  غیرتازه و  هایراهامور به  در باره اندیشیدن تواناییرا » آفرینندگیو  خالقیت

در چند دهه اخیر، نظام .(1۳۹2سیف، ) داندمیحل مسئله  نوعیرا  آفرینندگیو  خالقیت گانیه. رابرت داندمیمسائل«  برای

به منظور ارتقاء توانایی های شناختی و به ویژه خالقیت، تالش زیادی کرده اند. متغیر بودن وحجم زیاد علوم  های آموزشی

موجب این واقعیت انکارناپذیر شده که اگر هدف تعلیم و تربیت اکتساب و به خاطرسپاری دانش باشد، فراگیران با احساس 

نوآوری کوشا باشند. متخصصان معتقدند یکی از  واماندگی در برابر هجوم اطالعات نمی توانند در توسعه دانش و پیشبرد فرایند

چرا که نظام آموزشی به عنوان بازتابی از  (؛ 1۳8۴پاشاشریفی، مهری نژاد، ) نوآور باشداهداف آموزش باید تربیت نسل خالق و 

(. توجه به ۴،2010فرهنگ جامعه، نیازها وآرزوها و ماهیت دانش موجود در یک جامعه معین محسوب می شود )ناکپودیا

اده که قدرت آن در بشر از طریق خالقیت از قدمتی تاریخی برخوردار بوده و برخی آن را به کتابهای مقدس نسبت د
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(. طرح علمی ۵،2010افمن، کاشترنبرگ)شود خویشاوندی و یک رابطه داوطلبانه و خصوصی با خداوند ایجاد و اثبات می

موضوع  (. مرور2008 ،6شنبرنرد )امغفول بوک موضوع خالقیت حتی تا قرن هفدهم با بروز نظرات فیلسوفانی مانند هابز و ال

در سال های  .آمد وجود به  خالقیت آموزش به نسبت قوی ای عالقه که در اواخر قرن بیستم دهدمی نشان یتتوجه به خالق

اخیر تحقیق درباره خالقیت از توجه بر اصول کلی در خصوص منشا خالقیت و ویژگی های افراد خالق، به تمرکز بر حوزه های 

(، سیکزنتمی 1۹۹۳) ۷. این رویکرد در آثار افرادی مانند گاردنرحرفه ای و نقش محیط اجتماعی و فرهنگی تغییر یافته است

نظام تعلیم و ن (. مطابق با سند تحول بنیادی10،201۳( به چشم می خورد )چنگ پینگ چانگ2000) ۹( و یه1۹۹6) 8هالی

صیص منابع در تقویت نگاه تخصصی زیر بنایی و اولویت بخشی به آموزش دوره ابتدایی در تامین و تخ ،تربیت رسمی عمومی

همچنین . بنیادین است تحول سند در کالن راهبردهای و اهداف جمله از آفرین کار و خالق  کنار پرورش و آموزش فراگیرانی

ند )س توجه اسناد فرادست بوده است. مورد کارآفرین نو آور، مولد و نسلی تربیت برای بومی و پیشرفته الگویی از گیریبهره

 نوآورانه،  رویکردهای کسب مانند هاییویژگی به نیز ملی درسی برنامه (. در سند1۳۹0آموزش و پرورش ، تحول بنیادین 

. (1۳۹1 ،ملی جمهوری اسالمی ایران رنامه درسی)ب شده است اشاره انسان الهی فطرت با متناسب بینانه،واقع پژوهانه،آینده

کیفیت در سالهای نخستین زندگی را امری الزامی و حیاتی تلقی نموده و موزش با ، آهمچنین برنامه راهبردی دوره ابتدایی

مولد، وانتخاب گررا از وظایف  ،رورش افرادی خالق ، پ سوق دادن فراگیران به سوی علم، نهادینه کردن تفکر و پرسش گری

 مورد فرادست، یکی دیگر از اسناد عنوان نیزبه ابتدایی آموزش راهبردی برنامه در توجه اصلی این دوره قلمداد نموده است. این

  برای  نیاز مورد نگرشهای و مهارتها افزایش برای تدریس فعال و نوین روشهای خالق، گروهی یادگیری توسعه. است تاکید

 ابتداییوره ت. دوراهکارها ی ایجاد آن در دانش آموزان، از موارد مورد توجه این سند فرادست اس آینده و حاضر عصر در زندگی

ایرانی و زمینه ساز توسعه ی  –تجلی بخش فرهنگ غنی اسالمی  ،به عنوان بخش مبنایی نظام تعلیم و تربیت رسمی و عمومی

ند برنامه راهبردی معاونت آموزش )سدر نظر گرفته شده است ا برای شکوفایی استعدادهز توانمندی های تربیتی ممتا

برنامه درسی  ،صریح() اع و سطوح آن دارای تقسیماتی است که برنامه درسی رسمی(. برنامه درسی از جهت انو1۳۹2،ابتدایی

برنامه ای است که  ح ( . برنامه درسی رسمی یا صری 2001 ،11یزنر )آیکی از آن هااست. چ منی( و برنامه درسی پون )ضپنها

( . به زعم پوزنر پنج 1۳88 ،محمدی هرت )ممحتوا و روشهای آشکار و منتشر شده مورد حمایت نظام آموزشی اس ،حاوی هدفها

چارت  ،به عنوان برنامه درسی مکتوب یا مستندی است که فهرست هدفها نوع برنامه درسی وجوددارد که برنامه درسی رسمی

برنامه درسی به دقت درآن تعریف شده وهدف از تهیه این برنامه، فراهم سازی مبنایی برای برنامه ریزی طرح  راهنمایهاو 

از چ پنهان و پو ،رزشیابی و کمک به نظارت بر کار مدیران و معلمان است. به زعم وی برنامه درسی اجرایی یا عملیاتیا ،درس

کالین نیز برنامه درسی رسمی را برنامه ای می داندکه محدود به نهادها . (1۳۹۳ ،فتحی واجارگاهت )انواع دیگر برنامه درسی اس

توجه به پرورش  ن تعیین میزا ،تقیم در آموزش و پرورش است. هدف  این پژوهش دخیل و درگیر مس ،و سازمانهای رسمی

برنامه درسی  ،ند تحول راهبردی نظام تعلیم و تربیت رسمی و عمومی)سدر اسناد فرادست  خالقیت با تاکید بر دوره ابتدایی

تحلیل محتوی از نوع کمی است ، این می باشد . با عنایت به روش نیل به این هدف که  (سند راهبردی دوره ابتدایی ،ملی

هدف در حیطه رویکرد کمی قرار می گیرد .  تعیین میزان همسویی میان این اسناد دیگر هدف این مطالعه است که با توجه به 

 شیوه و فرایند مقایسه ای ، هدفی است که با رویکرد کیفی قابل حصول می باشد .  
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ارائه پیشنهادهایی در جهت بازنگری اسناد فرادست برای دستیابی به آرمانها و غایات ز طریق این پژوهش می توان به ا  

بر دانش و  ؛حل مسئله تواناییمانند  خالقیت ( همسوی با گانیه عنوان می دارد که توانایی2012 ) 12پرداخت.  ولفلک

 زمینه  یکدانش در  غنیمخزن  یکاشتن د» گویدمیوابسته است. او  زندمیدست  آفرینشبه  که ای زمینهاطالعات فرد در 

و  آفریننده هایحلخالق است. راه  تفکر نتایج تازگی، خالقیتمهم  یکی از ویژگی هایات«..  زمینهدر آن  خالقیتاساس 

از  یکی، به عنوان تیبودن خالق دیو مف عیبد یژگیاند. و نیافتهقبال به آن دست  دیگران کهنو هستند  حلهاییخالق راه 

 هیجدا از بق ییتوانا تیه خالقاژیپ  به زعم(. 2008 ،1۳مورا یقرار گرفته است )زرنکا و ز رشیمورد پذ تیخالق یاصل یهایژگیو

 ی، عملدهدمیساختن دانش خود انجام  یکه بشر در راستا یهر عمل یو دهی. به عقنیست یو موروث یذات یادهیو پد هاتوانایی

 اصیل هایحلراه  تدارک یا تشخیص توانایی یعنی خالقیت( »2012) 1۴کاوچاکاز نظر اگن و  (.1۳۹2،بیابانگردخالق است )

های مهمی مطرح است که دیدگاه های رفتاری و دیدگاهت از منظر روان شناسی نیزدر خصوص خالقی  «لمسائ برایو متنوع 

شناختی است که ابتدا ناآگاهانه است و سپس در  –رفتاری  خالقیت در رویکرد رفتاری یک الگویت. از این جمله اس شناختی

اسکینر معتقد است که خالقیت از تجدید سازمان فیزیکی که برای فرد ناآگاهانه است، منتج  .شودمتن یک محرک ترکیب می

شود و به همین علت است که تولیدات خالق در این نظریه خود به خودی است و شرطی شدن عامل به عنوان یک محرک، می

اگر افراد، تولیدات خالقانه یک فرد  .سازد تا برای یافتن راه حل موفقیت اقدام به رفتار خالقانه کندبه فرد این فشار را وارد می

 خالقیت که است این بر اعتقاد (.در دیدگاه شناختی1۳8۵پروار،)را تشویق کنند، فرد شرطی شدن عامل را تجربه کرده است 

 در رویکرد این در مطرح پژوهشهای. پذیرندمی تاثیر خود پیرامون محیطی و اجتماعی ق ازعواملخال افراد و است پذیر آموزش

 دهنده پرورش عوامل که گروهی دوم و اندکرده بررسی را خالقیت پرورش یهاشیوه که گروهی اول یافته است: انجام گروه دو

 متاثر والدین، و سه مدر جمله از گذار تأثیر اجتماعی عوامل از کودک استعدادهای و توانمندی معتقدند و کرده شناسایی را

کارکردهای  ترینمهمیکی از  عنوان بهخالقیت .(200۹ ،1۷هالوسیک و ریو ،200۹، 16لینچ ،200۹ ،1۵ریان و نیمیک) است

چرا که برجسته ترین ویژگی انسان است و نقش ویژه ای در  ؛استه داشت قرار توجه نظر ومورد  غالباً نظام آموزشی

 ما در عمل هنوز  آموزش و پرورش کشور (.این در حالی است که نظام فعلی2006، 18های بشری داشته است )آمابیلپیشرفت

 بر تأکید با دروس ارزیابی و بندی زمان و تدریس هایروش محوری معلم درسی، کتاب محوری محتوا درسی، برنامه در تمرکز

در تالش  بایدفعلی، می آموزشی نظام و محیط( 1۳8۹) به زعم صادقی مال امیری و رئیسی. کندمی القا را شناختی هایجنبه 

 تصمیم عدم موجب خالقیت، پرورش بر موثر عوامل از مدیران صحیح شناخت و درک عدم باشد؛ چرا که مسیر این اصالح برای

. گرددمی خالقیت شدن نهادینه مانع و برده از بین را خالقیت آموزش توسعه امکان و هافرصت و بوده موقع به و درست گیری

دانش آموزان و فرایند یادگیری ن بود کنترل درس، القای تحت کالس در هم سر پشت و ردیفی میزهای وجود( 1۳۹0) بروغنی

 داده اختصاص زمان تناسب عدم و ابتکار برای بروز استعداد و مختاری فقدان خود ایمنی، حس به توجه معلم، عدم را توسط

های چنین نظام مدرسه ای تلقی نموده ویژگی در زمره ؛خالقیت بروز برایا آموزان ر دانش نیازهایا همسو بس دروه ب شده

گزارش آنها حکایت از عدم انجام شده که  ابتدایی دوره درسی کتابهای در خالقیت یهامولفه  خصوص تحقیقاتی نیز در. است

( در  1۳۹2مرادی پیانی ) (. 1۳8۷ اناری نژاد ، مرزوقی،)دوره ابتدایی دارد  آموزان دردانش خالقیت پرورش به توجه مؤلفین

ارزیابی کتاب تفکر و پژوهش پایه ششم ابتدایی استفاده و گسترش صالحیتهای تفکر برای رشد دانش آموزانی که به طور 

هدف این درس راپرورش تفکر انتقادی برای ایجاد  ل روبه رو شدن با جهانی متغیر می باشند را ضروری دانسته وفزاینده در حا

خالقیت در دانش آموزان می داند. با این وصف؛ اوگزارش نمود که این کتاب از توانایی الزم برای نیل به این مقصود برخوردار 

 
12 Wolflk.A.E 
13 Czernecka,K. & Szymura. B 
14 Eggen,. & Kauchak, 
15 . Niemiec, C. & Ryan, R. M. 
16 . Lynch,M.F 
17 . Reeve, J. & Halusic, M. 
18 . Amabil, T. M. 



 

  

 

د و ارزیابی مبانی برنامه درسی جمهوری اسالمی ایران بر اساس شاخص فطرت در پژوهشی با عنوان نق(  1۳8۹ملکی )  .نیست

مبنای زیر ساختهای فکری و عملی برنامه  ، برنامه درسین به موضوع گرایش به ابداع و خالقیت پرداخت و مدعی شد که چو

تنها به صورت کلی داللت بر مواردی مانند گرایش فطری به  ه این برنام ه است باید متقن و صریح باشد، این در حالی است ک

نیزدر بررسی مبانی طرح آموزشی (  1۳۹2. سجادیه ) تو به صورت دقیق به این موضوع نپرداخته اس ه خالقیت و ابداع داشت

لسفه تعلیم و تربیت ففلسفه برای کودکان از منظر نظریه اسالمی عمق این نظریه را محوریتی برای اسناد فرادست و مبتنی بر

و ه ی دانسته واز جمله اهداف این طرح، بهبود قدرت استدالل و پرورش خالقیت را مطرح نمومرسمی با رویکرد اسال

ارزشیابی و گروه بندی در برنامه درسی و با هدف توسعه ی  ،روش تدریس و یادگیری ،در بخش های محتوا ا تجویزهایی 

باز اندیشی مفهوم تفکر ن »( نیز در پژوهشی با عنو 1۳۹1قائدی )  ،سجادیه ،راستا ضرغامی می نماید. در همین ه خالقیت ارا

رویارویی با مسئله از جنبه های چندگانه و ث ، پرورش تفکر در فراگیران راباع «همچون بستر فرهنگی تحول در نظام آموزش

  ز او داوری در مسایل دانسته و پیشنهاد می کنند  گوناگون، پرورش خالقیت و فراهم کردن شرایط و موقعیتهایی برای تحلیل

 د.چنین فرصت هایی به عنوان بنیادی های اصلی برای تحول در نظام آموزشی برنامه ریزی و طراحی شو

مجموعه  ت،ی( است. او معتقد است که خالق1۹۵0) لفوردیکند، گ یمطرح م تیرا بر حسب شخص  تیکه خالق یاز جمله افراد

و اگر  شهیهمان اند تیاعتقاد دارد که خالق لفوردیشود. گ یاست که موجب تفکر خالق م ییها صهیها و خص ییاز توانا یا

کند،  یم ریو در جهت ختلف س نینامع یپاسخ یبا مسئله، ذهن به سو ییارویوکه در تفکر واگرا هنگام ر کندیم انیب یاست. و

 تیرا استعداد و قابل تی( خالق1۹۹۹مسئله وجود دارد. استرنبرگ و لوبارت ) یکه در تفکر همگرا راه حل مشخص برا یدر حال

 دنیشیاند ییرا توانا ینندگیو آفر تیخالق زیکنند. سانتراک ن یم فیو نوآورانه و سودمند تعر یابتکار یاثرها دیانسان در تول

با  ییرا به عنوان داشتن توانا تیداند. وبستر، خالق یم افتنینو و منحصر به فرد دست معمول و  ریغ  یدرباره امور، به راه ها

که  یدیامطرح نمودن و به عمل در آوردن عق ییکند و آن را توانا یم فیخالقانه و مبتکرانه تعر یبه گونه ا دیقدرت تول

است. فلد من، گاردنر و  دهیارائه گرد تیاز خالق یمتعدد یها فیتعر ی(. در بعد نظر2002 تیاشم)داند  یندارند م گرانید

امکان  نیاز آنها ا کیجنبه مد نظر قرار داد و هر  نیتوان از چند یرا م تیکنند که خالق ی( اشاره م1۹۹۴) یلیهایم گزنتیس

را به چهار   تیه خالقمربوط ب یها فیتعر یارائه دهند. آنها به طور کل تیاز منبع خالق دیجد نشیکنند که ب یرا فراهم م

 خالق است دیخالق و تول طیمح ندخالق،یفرا ،کنند، که شامل شخص خالق  یم میحیطه تقس

 حیطه های تعاریف خالقیت -2-۳-1

ها، ارزشها، نگرشها و تجربه ها است.  ییعادتهاء توانا رینظ یفرد یها یژگیبر حسب و فیتعر نیبر شخص خالق: ا یمبن فیتعر

مانند  یشناخت یژگیجنبه، مربوط به و نیتوان سه جنبه را مد نظر قرار داد: اول یبر شخص خالق م یمبتن فیتعر نهیدر زم

( و یریقضاوت مستقل، انعطاف پذ ،یلیتفکر فراتحل ییها توانا ییکالم(، توانا یروان ار،باال، ابتک یصفات )هوش به طور نسب

و داشتن پشتکار در  فیرا مانند نظم؛ تعهد به تکل یتیو شخص یزشیانگ یها تیفیجنبه، ک نیاست. دوم یپردازش یسبک ها

(. 1۹88. تاردیف و استرنبرگ، ردیگ یم رتاست که در طول دوره رشد صو یخاص عیجنبه آن، تجارب وقا نی. سومردیگ یبر م

معتقد است  لفوردیگذار هستند. گ ریتاث تیدر خالق یتیکند که عوامل شخص یخود عنوان م یبیدر مدل ترک (1۹۹0) لیآماب

 و یکار طیفرد، خانواده فرد، مح یزندگ طیعوامل مشتمل بر مح نیبگذارند ا ریفرد تاث تیتوانند بر خالق یم یکه عوامل خارج

 ( 2010آن است )فلنچر  رینظ

مطرح شده  تیهستند که در بحث از خالق ییندهایو تفکر فرا یریادگیادراک،  زش،ی: انگیذهن ندهیمربوط به فرا فیتعر -2 

از هوش،  یبه عنوان شکل تیباورند که خالق نیخالقانه بر ا ندیبر فرا یمبتن فی( با مرور تعار1۹8۹) نولدیو ر نگیاند. گالور، را

(. از جمله  1۳86 یشود)به نقل از البرز یم فیتعر انهیگرا یتداع ندیفرا ایحل مسأله و  ندیاز فرا یناخودآگاه، بخش یندیفرا ای

 ک ی تیاعتقاد دارد که خالق ی( را نام برد و1۹۹۷توان باسادور ) یخالق تمرکز داشته اند م ندیفرا یکه رو یگریافراد د

 یرا برا دی: فرد مسائل نو و مفدیمسائل خوب و مف تنافی -الف  باشد: یمجموعه م ریسه ز یاست که دارا ایو پو وستهیساختار پ 

 ر ینموده تا بتواند تصو فیرا درک و تعر دیجد طیو خالقانه مسائل و شرا قیکند و به صورت دق یم یحل کردن، فرمول بند



 

  

 

به انجام  -ج .مسائل یاهمراه با تفکر بر د،یجد د،یمف یرشد راه حل ها یحل مسائل: به معن -از مسائل ارائه دهد. ب یواضح

کاربرد باعث  نیکه ا یرد، به گونه اآو یدرم یبه صورت کاربرد یزیآم تیلها را به طور موفقحرساندن راه حل ها: فرد راه 

 گردد. دتریو مف دتریکشف جد

گذار است  ریافراد تاث تیبر خالق یطی( عوامل مح1۹۹0) لیآماب دهی: به عقیو اجتماع  یفرهنگ طیمح ریبر تاث یتعریف مبتن -۳

بگذارد.  ریاست ، تاث تیعنصر خالق نیمهم تر یو دید که از زشیبر انگ یتواند به راحت یاجتماع م طیکه ؛ مح یبه گونه ا

که درون  یافراد  یموجودبرا یکل یمنابع و مساعدت ها -1بگذارد:  ریتاث تیخالق یتواند رو یم قیبه سه طر نهیزم ای طیمح

 یها یژگیو۳خالق وجود داشته باشد.  اتیکه تجرب یا نهیخاص و منحصر به فرد در آن زم یاثرها -2هستند.  طیآن مح

 نیخالق: ا یها دیمربوط به تول فیتعر -۴( 200۵،  میرگولیشود)و یم تیخالق یبازدار ای یخاص که هر کدام موجب ترق

 ی و شامل پاسخ دادن به آزمون ها ردیگ یمتعدد مورد استفاده قرار م یامروزه در پژوهش ها تیخالق یها فیگروه از تعر

نو ، بر اساس هنجار جامعه و  دیبا ییاست. محصول نها عیبد دیعقا جادیو ا دیجدو اختراع کردن بر اساس فنون  دیخالق، تول

 یبه معنا یو تناسب است، تازگ یمحصول خالق تازگ نییتع یمالک ها نی(. از مهمتر200۵ م،یگول ریباشد)و یده میقابل تعم

با  دیاست که محصول خالق با یمعن نیباشد و تناسب به ا دیفرد جد یکه ممکن است تنها برا یفکر ندیچند فرا ایدو  بیترک

 (200۳انطباق داشته باشد)ساندرز،  یو اجتماع  یبافت فرهنگ
 

 منابع:   -

و  یشناخت یدانش آموزان بر اساس باورها یشناخت یتمعلمان با خالق یارتباط ی(. رابطه سبک ها1۳8۹محبوبه.) البرزی،

 .۳۳-۴6، صص2،شماره۵معاصر.دوره  یآنان. مجله روانشناس یزشیانگ

انجمن مشاوره  ینارسم ین. هشتمیفرد یانتخاب شغل بر اساس مکتب روانشناس یپرداز یه(. نظر1۳88عبداهلل.) ی،آباد یعشف

 . تهران: بعثت.یو سازمان یشغل یران،مشاورها

دانشگاه  یعلم یئته یاعضا یو مشارکت با توانمندساز یت(.رابطه خالق1۳۹2.)یی،حدیثهقلتاش،عباس؛مرتضا ی،مسلم؛صالح 

.سال چهارم،شماره یآموزش یریتنو در مد یافتیره پژوهشی – یصلنامه علمواحد مرودشت(. ف ی)مطالعه موردیآزاد اسالم

 .۹۹-116،صص۳

کارکنان  یتبا خالق یروان شناخت یارتباط ابعاد توانمندساز ی(. بررس1۳8۹اله.) یو دهقان، نب یدجمش یانی،صدق یصالح 

 .۳1-۴8. صصیریتدر مد ی.فصل نامه مطالعات کم

 یتو خالق یجانیخانواده، هوش ه یارتباط یالگوها ی(. رابطه 1۳۹2محمود.) ی،محبوبه و بهرام ی،البرز ی؛مصطف ی،صبر 

، شماره ۹. دانشگاه الزهرا.دورهیتیو علوم ترب ی. دانشکده روانشناسیتیترب یننو یها یشه.اندیرستاندر دانش آموزان دب یجانیه

2. 

 ین کنفرامس ب ینها و ابعاد. مجموعه مقاالت سوم یدگاه: دیمنابع انسان یروانشناخت ی(. توانمندساز1۳8۴.)یژنب ی،عبدالله 

 .تهران.یریتمد یالملل

.تهران: نشر  یمنابع انسان یریتمد ییطال یدکارکنان، کل ی(. توانمندساز1۳8۵.)یمعبدالرح یم،و نوه ابراه یژنب ی،عبدالله 

 دوران.

 ینامه کارشناس یان. پاییمقطع ابتدا یو عاد یادگیریدانش آموزان با اختالل  یجانیه یتخالق یسه(. مقا1۳۹0.)یممر عزیزی،

 .یی.دانشگاه عالمه طباطبایتیو علوم ترب ی.دانشکده روانشناسییارشد آموزش کودکان استثنا

-یعلم یشاز دبستان.خالصه مقاالت هما یشپ  یپرورش آن در سال ها یها یوهو ش یت(. خالق1۳۷۴قاسم زاده، فاطمه.) 

 اداره کل آموزش و پرورش تهران.  یآموزش عموم یفیتبهبود ک یکاربرد

 (. سمت) ها¬دانشگاه یکتب علوم انسان ین. تهران: سازمان مطالعه و تدویقی(. آموزش و پرورش تطب1۳۹2آقازاده، احمد ) 

 . یبهشت ید. انتشارات دانشگاه شهیسرخاب یدوز یمینیو محمد  یانیآشت یحهمحتوا. ترجمه مل یل(. تحل1۳۷۵لورنس ) باردن،



 

  

 

 .یرانا یاسالم ی(. وزارت آموزش و پرورش جمهور 1۳۹1درسی ملی جمهوری اسالمی ایران ) برنامه

 یکارشناس نامهیان. پاییآموزان مقطع ابتدابر عواطف دانش یبرنامه درس یهاآثار پنهان مولفه ی(. بررس1۳۹0الهه ) بروغنی،

 .یو روانشناس یتیمشهد، دانشکده علوم ترب یوسارشد. دانشگاه فرد

 . تهران : رشد.یتیترب ی(. روان شناس1۳۹2) یلاسماع  ی،و نعمت یلاسماع  بیابانگرد،

بر اساس  یابیحل مساله و ارزش یوهبه ش یستدر یاثر بخش ی(. بررس1۳8۴ابولقاسم ) نژاد،یحسن و مهر یفی،شر پاشا

 ۳۷ - ۹( 1۴) ی،آموزش یفصلنامه نوآور ی،پژوهشگر یهروح یپژوهشگرانه در بررس  یهاشاخص

و  یمتعل ینددو مفهوم در فرا ینا ینیبر پارادوکسب یو تأمل یریپذو جامعه یتخالق یهامولفه ی(. بررس1۳8۵رضا ) یدحم پروار،

 . یو روان شناس یتیبدانشکده علوم تر یراز،ارشد .دانشگاه ش ینامه دوره کارشناس یانپا یت،ترب

 .یرایش. تهران: ویتیو علوم ترب یدر روان شناس یق(. روش تحق1۳۹2) یعل دالور،

(. کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات در آموزش ضمن خدمت معلمان ابتدایی، 1۳8۷نژاد، عباس )مرزوقی، رحمت اهلل و اناری  

 . یرازاسفند. ش 1۷و  16 یی،همایش نو آوری در برنامه درسی دوره ابتدا

فطرت، فصلنامه مطالعات  یاخص هابر اساس ش یرانا یاسالم یجمهور یمل یبرنامه درس یابی(. نقد و ارز1۳8۹حسن ) ملکی،

 ( . 18)  یران،ا یبرنامه درس

 . چاپ اول، مشهد: به نشر . یکردهااندازها و روها، چشم: نظرگاهی(. برنامه درس1۳88محمود ) مهرمحمدی،

ن: دانشگاه .چاپ دوم  تهرایری. ترجمه نادر ساالرزاده امیو انسان یمحتوا در علوم اجتماع  یل(. تحل1۳۹1ال. آر ) هولستی،

 .ییعالمه طباطبا

دانش  یادگیریو  یتبر خالق یو سنت یبیبا یپنج مرحله ا یبر الگو یروش آموزش مبتن یرتأث یسه(.مقا1۳۹1مهسا.) ی،مراد

 .یی. دانشگاه عالمه طباطبایتیو علوم ترب یدر درس علوم. دانشکده روانشناس ییآموزان سال سوم راهنما

 یزشادراک شده، انگ یسابعاد سبک تدر ی(.رابطه 1۳۹2.)ییطباطبا یقاض ی،الهه،جواد،حجاز ی،افسانه؛ اژه ا یه،مرز 

، صص ۴سال هفدهم.شماره 0معاصر ی.مجله روانشناسیگر یینخودتع یهبر اساس نظر یت:ارائه مدل خالقیتخودمختار و خالق

۳6۴-۳۵0. 

-۴2،صص 22و توسعه شماره  یریت. مجله مدیگراند یتوانمندساز یازن یشپ  ی(. خود توانمندساز1۳8۳.)یعل ی،نصر اصفهان 

۳۳. 
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