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 چکیده

نیای امروز بیشتر از هر مولفه خالقیت در د مقدمه و هدف:

دیگری در رسیدن به اهداف اساسی اهمیت دارد. باتوجه به 

همین امر در پژوهش حاضر به بررسی نقش خالقیت در نوآوری و 

 آفرینش ادبی پرداخته شده است.

پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه  روش:

شاه در سال آماری پژوهش شامل همه دانش آموزان شهر کرمان

-ای، نمونهبود که به روش نمونه گیری خوشه 1394-95تحصیلی 

نفر از میان ان ها انتخاب شد و به  345ای به حجم 

. پاسخ دادندوضعیت نوآوری  های خالقیت عابدی وپرسشنامه

های دریافتی توسط فرمول های ضریب همبستگی پیرسون و داده

مورد SPSS20 ار آماریرگرسیون همزمان با استفاده از نرم افز

 تحلیل قرار گرفت.

ها نشان داد که خالقیت با  نوآوری و تحلیل داده ها:یافته

است  و همچنین قادر  63/0آفرنیش ادبی دارای ضریب همبستگی 

 پیش بینی کند. 32/0است نوآوری را با ضریب بتای 

نتایج نشان داد که خالقیت یکی از  بحث و نتیجه گیری:

تبط با نوآوری و آفرینش ادبی است. باتوجه به های مرمولفه

های پژوهش به کارشناسان و معلم های مقطع ابتدایی یافته

گردد که به آموزش خالقیت و پرورش دادن ان، پیشنهاد می

 توجه ویژه داشته باشند.

 خالقیت، نوآوری، آفرینش ادبی، دانش آموز ها:کلیدواژه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



The Role of Creativity in innovation and literary creativity in elementary 

students 

Abstract 

Introduction and Objective: creativity in today's world, more than any other component in 

achieving the objectives has fundamental importance. According to the study, which 

examines the role of innovation and creativity in literary creation is studied. 

Methods: This study is a correlation. The study population consisted of all students in 

Kermanshah in the academic in 2015-2016 cluster sampling method, a sample size of 345 

persons were selected among them and responded to the questionnaire of Abedi creativity 

and innovation. Data received by the formulas Pearson correlation and regression were 

analyzed using statistical software SPSS20. 

Results: Data analysis showed that the correlation coefficients between literary creativity and 

innovation was 63.0 and with 32.0 beta coefficient is also able to predict the innovation. 

Conclusion: The results showed that creativity is one of the criteria related to innovation and 

literary creation. According to the findings of experts and primary school teachers 

recommended that to the creative training and education, paid special attention. 

Key words: creativity, innovation, literary creation, student 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمه

تربیت، انسان را فقط  سیلبیرمن معتقد است که تعلیم و

ای برای زندگی آینده آماده نمی کند، بلکه تربیت خود جنبه



 بنابراین .یابد تحول آن در باید فرد که از زندگی است

 کردن آماده تربیت، و تعلیم مدت بلند اهداف از یکی اگر

 باید باشد، اجتماعی تغییرات سریع قبول براي آموزان دانش

 کردن ترکیب براي توانا و عطفمن باز، ذهنی با را آنها

انسانی خالق  به را آنها یعنی داد؛ پرورش اطالعات نوین

تبدیل کرد)سیلبرمن، به نقل از بنی هاشم و همکاران، 

 از متفاوتی نوع به ما ( چادها نیز معتقد است که1393

 واسطه بدین تا داریم نیاز تربیت و تعلیم در تفکر فرایند

 .شویم عمل وارد دنیا بزرگ و ریعس تغییرات در قادر باشیم

 و ذهن پرورش به بیشتر تربیت، و تعلیم در بنابراین،

 براي افراد تربیت تا است خالق نیاز تفکر هاي مهارت

 از بسیاري اعتقاد به (.1990، 1هنجارمندي)چادها و کارکردن

 روز تغییرات با را خود که تربیتی و تعلیم نظران، صاحب

 هم در باشد، داشته علم به اروريب نگاه و سازد هماهنگ

 تغییر نوین تغییرات پاي به پا هم و دارد خالق ماهیت خود

 ماهیت و معانی آموزان دانش دنیاي به همچنین و کند می

 تعلیم چنین (. بنابراین،2009، 2پاینو خالق می دهد) متنوع

 احساس از باالتري و بهتر کیفیت تواند می که است تربیتی و

 آنها و آورد وجود به آموزان در دانش را نمنديتوا و تفکر

 مهیا سازنده هاي نوآوري و دنیا از بهتر ادارکی براي را

 رابطه کنونی، وضعیت در که کند می بیان کند، پیرخائقی

 انگیز چالش بسیار خالقیت، و ها فناوري و تربیت و تعلیم

 .(1389است)پیرخالقی،  شده

 هاي حیطه در بحث قابل و توجه جالب موضوعات از خالقیت،

 بوده شناسی روان و تربیتی علوم ویژه به علمی گوناگون

 قدرت عنوان به تاریخ مختلف هاي دوره در خالقیت .است

 آموزشی مراکز و مدارس اصلی اهداف از بشر، ذهن اساسی

 دنیاي امروزي، در (.1393است)بنی هاشم و همکاران،  بوده

                                                             
1 . Chadha 
2 . Paine 



 فرهنگی، هاي حوزه در چشمگیري بسیار تحوالت و تغییرات

چشمگیر،  تغییرات این و است شده حاصل اقتصادي و اجتماعی

 آن، تبع به و است آورده وجود به را جدیدي مشکالت

 پرورش و آموزش هاي نظام و مدارس براي اي تازه انتظارات

 فناوري سریع توسعه (.2006است)کوون،  پی داشته در جهانی

 دانش، تراکم مختلف، ايه زمینه در ارتباطات و اطالعات

 اطالعات، ابزار پردازش انواع ظهور و ارتباطات علم گسترش

 باز اولیه منابع به اتکا از را جوامع اقتصادي ساختار

به  دسترسی و متخصص انسانی نیروي تربیت و است داشته

 عمل عرصه در را علمی هاي یافته وسیع کاربرد و اطالعات

 (.2004، 1)سیمونتوناست کرده آن جایگزین

 عصر در اي جامعه و شخصی هر براي خالقیت فراوان ارزش

 بهره با خالقیت ارتباط است. مبرهن و واضح کنونی دیجیتالی

 فردي، مزایاي و باشد می مهم امري درمان، و بهداشت وري و

 نبایست که دارد اي مالحظه قابل اجتماعی و سازمانی گروهی،

 (2006، 2رفت)کوونگ نظر در بعدي تک اي مقوله را  آن

 سنتی عقاید بر تکیه با نظران، صاحب از بسیاري به اعتقاد

 از بسنده تبیین ارایه به قادر دیگر خالقیت قدیمی، و

 دنیاي در فناوري و خالقیت خالقیت نیست. اجتماعی ابعاد

 انسانی رشد و یادگیري از العاده فوق ترکیب یک امروزي،

 فناوري و داشته عه جریانجام هر روزانه تعامالت در که است

 آن بسط و رشد در داري معنی نقش ارتباطی، و اطالعاتی هاي

 در متفاوت خالقیت کامالا  اشکال منظر، این از .دارند

 سیاست، و صنعت هنر، فناوري، شعر، تجارت، علوم، موسیقی،

با  تعامل بدون و نداشته فردي ماهیتی تنهایی به دیگر

 بوجود فرهنگی و اجتماعی ی،علم ساختارهاي و ها فناوري

 و جامعه که دارد آن از حکایت فرایند این .آیند نمی

 قادر که کنند می عمل قدرتمند امروزه آنقدر هایش، فناوري

                                                             
1 .Cimintone 
2. Ckoone  



 بازداري حتی آنرا یا داده چندانی دو شتاب را خالقیت است

تحقیقات پیرخائقی حمایت شده  در فوق نگاه و نمایند

 (.1389)پیرخالقی، است

(. آموزش خالقیت و رشد منطقی 1389القی، علیرضا.)پیرخ

کودکان و نوجوانان. تهران: انتشارات مرکزی کودک و 

 نوجوان.

نوآوری معرفی و کاربرد آگاهانه ایده ها برای طراحی 

وارایه محصوالت ، یا فرآیندی جدید است که منجر به تامین 

 West and) نیاز افراد، گروهها سازمانها یا اجتماع می شود

farr 1990 .) 

نوآوری، فرآیندای ایجاد هرچیز جدیدی که برای فرد ، گروه 

باشد ) صمد یا سازمان ، صنعت یا اجتماع ارزش مهمی داشته 

 .( 17، ص 1385آقایی، 

که مسئله را نوآوری به هر نوع فرآیند فکری گفته می شود 

  .( 12ص   1385) امیر حسینی به طریق مفید حل کند

ه ذهنی ونوآوری جنبه علمی دارد و نوآوری محصول خالقیت جنب

. خلیق یعنیی ( 14ص  1385است ) امیر حسیینی   نهایی خالقیت

ند  ارائه ایده های جدید و ناشناخته ، ولی نوآوری می توا

محصییول یییا خییدمت موجییود را تغییییر و دگرگییون سییازد ) 

  (.17، ص 1384،میرمیران

 فرآیند خالقیت 

برای خالقیت ارائیه شیده امیا در  تا به حال مدلهای زیادی

اینجا به اولین مدل که پایه و اسیاس کلییه میدل هاسیت و 

از سایر مدل هاسیت اکتفیا میی آخرین مدل که مدلی تلفیقی 

  کنیم.

: این مدل شامل مراحل دوره آمادگی  1962مدل گراهام واالس، 

دوره ، بصییرت(، دوره خواب ) پرورش ( ، دوره روشینایی ) 

 (.1، ص1380رزش گذاری می شود) صمد آقایی، آزمایش و ا



: این مدل را  1996مدل تلفیقی فرآیند خالقیت پائول پلسک ، 

 می توان به صورت شکل زیر نمایش داد :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1988) آمابیل  عوامل موثر برخالقیت 

 3منابع کیافی   – 2آزادی   – 1:   عوامل محیطی یا بیرونی –الف 

طرح تحقییق  – 5جو مناسب                 – 4ت کافی  وق –

فشار) برخی فشارها میی توانید محیرک خالقییت  – 6مناسب    

 باشد ( 

 2ویژگی های شخصی متنیوع   – 1:  عوامل فردی  یا  درونی     –ب 

تمایل به خطیر  – 4توانایی های شناختی   – 3خودانگیزی   –

 ت متنوع تجار – 6تخصص در رشته   -5کردن   

طبق تحیقات آمابییل وهمکیارانش ، عوامیل محیطیی در رشید 

هم  خالقیت عامل برجسته تری از مسائل فردی اسیت ، نکتیه م

این است که سهم محیط بسیار متغیر تر است ، یعنی راحت تر 

می توان عوامیل اجتمیاعی را تغیییر داد تیا ویژگیهیای و 

 توانایی های فرد .

رای عوامل ایجاد کننیده خالقییت مدلی ب 1989آمابیل در سال 

 ارائه داد که به صورت زیر می باشد :

تجزیه و 

 تحلیل 
      

 مشاهده 
تولید     

 ایده 

 جمع آوری 

        

 ارزیابی 
ارتقاء و 

 افزایش 

        

 اجرا 

ماندن   

 با آن 



 
 موانع خالقیت 

 ( 64ص  1387شامل موانع محیطی و فردی است ) حسینی  

محیدودیت  – 2جونامسیاعد        – 1موانع محیطی ، شامل : 

 – 5    رقابت ها  – 4ارزیابی فشار          – 3ها       

کشیتن اییده  – 7طرح تحقیق ضعیف      – 6منابع ناکافی    

 (208ص  1384ها )میر میران ، 

عیدم مهیارت  – 2عدم انگیره     – 1موانع  فردی ، شامل : 

   4عیدم انعطیاف                      – 3یا عدم تجربیه   

 عدم مهارتهای اجتماعی  – 5انگیزه خارجی     –

نوآوری دکتر امیرحسینی موانیع خالقییت را در کتاب خالقیت و

 .( 229ص   1384) امیرحسینی  برشمرده است به صورت زیر 

 3نبود تشویق و ترغیب و انگیزش    – 2ترس و اضطراب    – 1

 خودرائی و استبداد فکری            –

 

  

انگیزه 

 درونی 

مهارتهای 

مربوط به 

 موضوع

مهارتهای 

مربوط به 

 خالقیت 

 خالقیت 



پرهییز از  – 5کار سخت و اجباری و مشغله زییاد    – 4    

ترس و دغدغیه از ادامیه نییافتن  – 6تحقیق و جستجو گری   

ضعف هیای  –  7کار و یا  احتمال متوقف  شدن  آن          

نبود بهداشیت روانیی در  – 8فرهنگی یا اجتماعی و اقتصادی 

توجیه عمیل  – 10تنبلی ذهنی وعدم تمرکز    – 9محیط کار   

 به جای توضیح علت 

،  در کتاب خالقیت جیوهره ی کیار آفرینیی جلییل صیمدآقایی

دسته کلی تقسیم می کند ) صمد آقایی   4موانع خالقیت را به 

 (  102ص   ،1383

تیاثیرات عوامیل اقتصیادی  – 1موانع محیطی خالقیت :  –الف 

ویژگی  –  3تاثیرات عوامل بازار و عرضه کنندگان  – 2محیط 

 – 5سیاسیت هیای دولیت      – 4و مشخصات صنعت مربوطیه    

نظییام  – 7انین و مقییررات     قییو – 6عوامییل فرهنگییی    

 وضعیت نظام وظیفه  – 8آموزشی و پرورش سنتی    

عدم دسترسی بیه اطالعیات    – 1موانع  سازمانی  خالقیت :  –ب 

انیدازه  – 3فقدان ارتباطیات افقیی و عمیودی مناسیب   – 2

انزوا و گوشه گیری مدیریت ارشد   – 4سازمان برای سودآوری  

افق زمانی کوتاه مدت مدیران   –6مان ساختار نامناسب ساز -5

فقیدان  -  8  تم پیشنهادات موثر و سیریع   فقدان سیس – 7

فقییدان سیسییتم تشییویق و پییاداش  -9لییوازم و ابییزار الزم  

ناسییازگاری ، اسییترس و نارضییایتی  -10هدفمنیید و منعطییف  

 – 12مبارزات و سیاسیت بیازی هیای سیازمانی  -11کارکنان  

است فشار به اخذ نتیجه سریع  -13دیر  دلگرمی زیاد از حد م

 .( 229ص   1384) امیرحسینی  

خییال پیردازی بیه  -2مذهب    -1ج( موانع فرهنگی خالقیت : 

 -3معنی وقت تلف کردن ، تنبلیی و حتیی دییوانگی اسیت .  

تیرجیح  -4بازی و بازی گوشی  فقط مخصوص کودکیان اسیت .  



ی با پیول و مشکل هر  -5دادن سنت ها به تغییر و تحوالت   

  شود.تفکر علمی حل می

هیجیانی  –موانیع احساسیی  -1د ( موانع  فردی  خالقییت  : 

یل  خالقیت مانند ترس از شکست، عدم تحمل مسائل مهیم ، تما

به قضاوت در  مورد اییده هیا ، نداشیتن هیجیان ، شیور و 

 رقایت پذیری ضعف خیال پردازی 

دا کیردن مسیئله از موانع ادراکی خالقیت مانند سختی جی -2

سایر امور ، سختی تعریف دقیق و صحیح مشیکل ، تماییل بیه 

محدود کردن قلمرو مشکل ، ندیدن مشیکل از زواییای مختلیف 

،  ص 1383) صیمد آقیایی  گانه 5استفاده نکردن از هم حواس 

102 .)   

 

 

 

 

 



 
 

همانطور که می دانیم در درس هایی مانند ریاضی ، تاریخ ، 

مشابه . ایفای نقش و اجرای نمایش نامه ای  فارسی و موارد

مباحث درسی نتایج سودمندی دارد و یادگیری را عمیق تر می 

کند و این طرحی بود که برای رشد و پرورش قوه خالقیت دانش 

بیا نقاشیی و سیایر آموزان به اجیرا در آوردییم همچنیین 

ساله چیون نمیایش عروسیکی ،  کارهای هنری در جریان حیل م

یک  یافتن تصاویر مناسیب و نقید و اظهیار نظیر در میورد 

نمایشنامه و اجرای پانتومیم و اجرای این قبیل کارها بیا 

و گشودن درهای جهان تخیالت بر روی کودکان اعتماد به نفی  

به رغیم ایین  (.1381خالقیت آنان را افزایش دادیم)حسینی، 

واقعیت که یکی از وظایف سرپرستی معلمیان مدرسیه در دوره 



ابتدایی شناخت و پرورش استعدادهای مختلیف دانیش آمیوزان 

است ، این امر تا بیه حیال ، بیه دلییل حجیم و گسیتردگی 

برنامه های آموزشی و کمبود توجه به دروس هنری بیه خصیوص 

لی کیه نقاشیی از نقاشی ، مورد غفلت قرار می گرفت در حیا

دروسی است که   می توانید بیه ابیراز احساسیات و عواطیف 

نهفته ی دانش آموزان و آشکار کردن کمبودهیا و انتظیارات 

، احسیاس انجامد و به رشد قوه تخیل، شیناخت زیبیاییآن بی

. ایین انجامیدشی از انجام یک کار خالق بیآرامش و نشاط نا

نقاشیی آزاد را در دبستان توجه به خط و نقاشیی ، بخصیوص 

جهت کمک به استعدادهای دانش آموزان ، به عنوان وسیله ای 

برای تبدیل کالس به محیطی با نشاط و فرصیتی بیرای انجیام 

 (.1384ت های خالق مورد توجه قرار داد)امیرحسینی، فعالی

هایی که با خالقییت در ارتبیاط اسیت نیوآوری یکی از مولفه

نی از ر NOVAنوآوری از ریشه التین است.  یشه التیین بیه مع

و آن را بیه صیورت هیای  (2005جدید آمیده است)رشییدخان، 

اند که هر یک به نوعی، روشنگر وعی تعریف کردهمتعدد و متن  

بعدی از فرآیند نوآوری است. نوآوری عبارت است از کاربرد 

کالت بیه طریقیی کیه ایجیاد ارزش های جدید برای حل مشایده

باتوجه به ایین کیه خالقییت مولفیه  (.2010وولکات، نماید)

های جدید است و بایید بیه آن بسیار مهمی در گسترش اندیشه

توجه خاص داشت و باتوجه بیه ایین کیه تیاکنون در جامعیه 

آماری پژوهش حاضر، پژوهشی با این متغیرهیا انجیام نشیده 

است، مسئله اصلی این پژوهش بررسی نقش خالقیت در پیش بینی 

 ست.نوآوری و آفرینش ا

 

 روش

پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری 

شهر کرمانشاه مقطع ابتدایی پژوهش شامل همه دانش آموزان 

ای، بود که به روش نمونه گیری خوشه 1394-95در سال تحصیلی 



نفر از میان ان ها انتخاب شد و به  345ای به حجم نمونه

پاسخ  ه وضعیت نوآوریپرسشنامهای خالقیت عابدی و پرسشنامه

های دریافتی توسط فرمول های ضریب همبستگی دادند. داده

 پیرسون و رگرسیون همزمان با استفاده از نرم افزار آماری

SPSS20.مورد تحلیل قرار گرفت 

 ابزار گردآوری اطالعات

 ایین آزمیون بیر اساس نظریه پرسشنامه خالقیت عابدی:

( در 1372به وسیله عیابدی)1363تورن  درباره خالقیت در سال 

باشد. هر ماده ماده می 60تهران ساخته شده است، دارای 

دهنده خالقیت از کم ها نشانباشد. گزینهدارای سه گزینه می

ها به ماده 2ای از صفر تا تا زیاد است که به ترتیب نمره

 180و  60گیرد. نمره کل خالقیت هر آزمودنی بین تعلق  می

بررسی اعتبار آزمون دو روش کامالا متفاوت به است.  برای 

های کار رفت روش کالسیک همبستگی بین این آزمون و آزمون

. نتایجی که از کاربرد روش 1و روش تحلیل عوامل تأییدی مالک

تحلیل عوامل تأییدی به دست آمد نشان داد که آزمون سنجش 

ت. خالقیت از میزان روایی همزمان قابل قبولی برخوردار اس

بیان کرده  84/0( میزان پایای پرسشنامه را 1372عابدی)

را مورد هنجاریابی  ( پرسشنامه1383است. دائمی و مقیمی)

روایی پرسشنامه را معتبر و قابل قبول و  قرار دادند و

 بیان کرده اند. 84/0ضریب پایایی پرسشنامه را 

 پرسشنامه وضعیت نوآوری

وسط خسروی، نجات و این پرسشنامه اولین بار در ایران ت

 ١١ نظرات از( ترجمه شد، ابتدا با بهره گیری 1392مجدزاده)

 کرونباخ آلفاي از. شد انجام محتوا روایي سنجش ،خبره نفر

. دیش استفاده حیطهها سؤاالت دروني انسجام ارزیابي براي

                                                             
1- Confirmatory Factor Analysis  



 از نفر 20روي بر بازآزمون ی  آزمون انجام با آن از پ 

انسجام  هفته 2لمی با فاصله و اعضای هیات عکارشناسان  

 بررسي مورد ههاي حیط همه درای تعیین گردید. درون خوشه

 روابط ،اي حرفه بین یا اي رشته بین مهاي تی حیطه جز به

 هیأت ي اعضا و ا کارکنانیب شایسته رفتار ،دانشگاه در

آلفای  شاخصبه دست آمد.  70/0ی باال ،صداقت و شفافیت ،علمي

 ،راهبردي دیمقاص و دازیان میچش ايههیحیط  در اخیکرونب

 بین یا اي رشته بین هاي تیم ،ها شکست پذیرش و خطرپذیري

 و شفافیت ،نوآوري سنجش ،دانشگاه در روابط ،حرفهاي

 علمي هیأت اعضاي و کارکنان با شایسته رفتار  و داقتیص

 دهیش ترجمه پرسشنامه. ميداد نشان را ي قبول قابل اندازه

 قبول قابل پایایي و روایي داراي وآوريین عیتیوض فارسي

 (.1392د)خسروی، نجات و مجدزاده، بو

 هایافته

میانگین سن دانش  1ماره شبراساس اطالعات مندرج در جدول 

 سال بود  11آموزان 

 : یافته های جمعیت شناختی پژوهش1جدول شماره

 انحراف استاندارد میانگین متغیر

 11/2 11 سن

 

، بین خالقیت و 2ات مندرج در جدول شماره باتوجه به اطالع

وجود دارد که این  61/0نوآوری و آفرینش ضریب همبستگی 

 معنادار است. 001/0ضریب همبستگی در سطح 

 

 

همبستگی خالقیت با نوآوری و آفرینش : ضریب 2جدول شماره 

 دانش آموزان

 نوآوری و آفرینش شاخص های آماری متغیر

 ضریب همبستگی خالقیت

 ح معناداریسط

61/0 

001/0 

 

برای پیش بینی نوآوری و آفرینش)متغیرمالک( براساس 

از تحلیل رگرسیون استفاده شد.  خالقیت)متغیرپیش بین(



 F=21/17نتایج نشان داد که مدل مورد استفاده شده با 

نوآوری  37/0 تعیینمعنادار است و خالقیت قادر است با ضریب 

 و آفرنیش را پیش بینی کند.

: خالصه نتایج تحلیل رگرسیون برای پیش بینی 3ول شمارهجد

 نوآوری و آفرینش

منابع 

 تغییر

مجموع 

 مجذورات

میانگین 

 مجذورات

F R 2R  سطح

 معناداری

 001/0 37/0 61/0 17/21 256/3205 324/41668 رگرسیون
باقی 

 مانده

785/31102 157/86     

      109/72771 کل

 

که خالقیت قادر است با ضریب  ضرایب رگرسیونی نشان داد

 نوآوری و آفرینش را پیش بینی کند. 39/0بتای 

 

: ضرایب رگرسیونی برای پیش بینی نوآوری و 4جدول شماره

 آفرینش

متغیر 

 پیش بین

B β t  خطای

 استاندارد

سطح 

 معناداری

 001/0 97/0 23/1 39/0 22/0 خالقیت
 

 بحث و نتیجه گیری

قش  خالقیت در پیش بینی نوآوری پژوهش حاضر با هدف بررسی ن

و آفرنش انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد که خالقیت با 

نوآوری و آفرنیش در دانش آموزان رابطه معنادار دارد. 

ابراهیمی؛ حکیم زاده و این یافته با نتایج پژوهش های 

( 1392های مرادنشاهی)( و برخی از نتایج یافته1391حجازی)

ر تبیین این یافته باید چنین گفت که در یک راستا است. د

خالقیت یكي از عالي ترین و پیچیده ترین فعالیتهاي ذهن 

خالقیت نه . و تربیت باید بدان توجه كند آدمي است كه تعلیم

فقط به هوش و تفكر بلكه به سازمان شخصیت فرد نیز مربوط 

آزادانه كودك در وضعیتي كه والدین داراي  مي شود. تربیت

صفت خالقیت در كودكان  وي گوناگوني باشند باعث بروزعالیق ق

شود. از این رو مساله تربیت كودكان و پرورش مي



فطري آنان از مسایل بسیار مهمي است كه باید  استعدادهاي

گیرد و معلمان بایستي  مورد توجه مربیان و والدین قرار

 امكانات تجلي اندیشه خالق را در مدارس فراهم آوردند و

آموزان به تدریج مفاهیم اساسي علوم مختلف را دانش 

خالقانه برخورد كنند و جهان  بیاموزند تا با مسایل زندگي،

ذهني كه  تصاویر. اطراف خویش را در جهت مطلوب تغییر دهند

ما به كودكان خود مي دهیم، آینده آنها را شكل مي بخشند. 

ق در ذهني بصورت پیشگویي هایي هستند كه به تحق این تصاویر

شاد بودن، مفید بودن و  مي آیندو تصویر ذهني شما میزان

 خالق بودن كودكتان را شكل مي بخشند، مطمئناا تصویر ذهني

شما براي هر یك از كودكانتان بیش از آنچه انجام مي دهید 

در رشد انگیزه خالقیت و موفقیت  و یا به آنها مي گویید

 آنها در آینده موثر خواهد بود.
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