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Review  
Purpose: This article studies creative teaching 

methods and students' empowerment so that see students 

as human resources. In this article, creativity and creative 

teaching methods are defined and described. The 

necessity of nurturing creativity in students, effective 

factors in creativity, creativity barriers, and creative 

students' characteristics has also been stated. The 

creativity of learners is one of the most important goals 

of education practitioners. 

Research Method: The methodology used in this 

study examines the qualitative and descriptive analytical 

method. 

Research paradigm: This paradigm is an interpretive 

study. The structuralist or harvesting is called Grahm, 

believing that the reality is nothing 'out of here' and can 

be clearly explained. Reality and knowledge are created 

and reproduced through communication and practice, and 

knowledge is obtained by the researcher. 

Analysis of the Findings: The findings of this article 

show that the results of this study can be an appropriate 

context to enhance and expand the spirit of innovation, 

innovation, and creativity. 

Results: The teacher as the creator of students 

'learning conditions and facilitator can be through 

convergence, modernization, flexibility, lack of coercion 

to maintain and accumulate mental, humor, avoiding 

strategies and methods of teaching, creating students' 

awareness, and creating conditions increasing their self -

esteem, stimulating the curiosity of learners, and finally 

building education to educate creative and nurturing 

creativity in children and adolescents. 
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 چکیده :

که دانش  یپردازد بطور یدانش آموزان م یتدرس خالقانه و توانمندساز یهابه مطالعه روش   مقاله  نی: اقیهدف تحق

.  شده است  حیو تشر  فیتعر  خالقانه  سیتدر  یو روشها  تیخالق  مقاله  نی. در اندیب یم یانسان یها هیآموزان را سرما

آموز خالق   دانش  یها  یژگیو و  تیالقخ  موانع ، تیمؤثر در خالق  عوامل زان،آمو  در دانش  تیضرورت پرورش خالق  نیهمچن

 . اندرکاران آموزش و پرورش است  اهداف دست  نیتر  از مهم  یکی رندگانیادگی  تی. آموزش خالق شده است انیب

 دهد.  یقرار م  یمورد بررس  یفیتوص -  یلیو با روش تحل  یفیمطالعه ک نیشده در ا یریبکارگ ی: متدولوژقیتحق روش

 تی،معتقد است که واقع شودیم  دهیبرداشت گراهم نام ای انیاست. ساختارگرا یریمطالعه تفس نیا می: پاراداقیتحق میپارادا

و  جادی،ا نیارتباطات و تمر قیو دانش از طر تیداد. واقع حیآن را توض یتوان به روشن یو م" ستین نجایخارج از ا" یزیچ

 .دیآ یت مبه دس ژوهشگرو دانش به واسطه پ شوند یم دیبازتول

و   تیتقو  یبرا  مناسب  یتواند بستر یژوهش مپ نیا جینتا  دهد که  ینشان م  مقاله  نیا  یها  افتهیها:  افتهی لیتحل

 . است  تیو خالق ، یابتکار، نوآور  هیگسترش روح

انعط اف   ، یین وگرا  ،ی ی گراهم  قی  از طر تواند یآموزان م  دانش  یریادگی لگریو تسه  طیعنوان خالق شرا  : آموزگار بهجینتا

آم وزش،    یق الب   یاز راهبرده ا و روش ه ا   زی  پره ، یش و  طبع    ، یذهن    و انباشت  حفظ  آموزان به  عدم اجبار دانش ، یریپذ

و ب اخخره ت و م    رانی  فراگ  یکنجک او   حس  کیدر آنان، تحر  نفس  اعتمادبه  شیو افزا ندانش آموزا یبروز آگاه طیجادشرایا

 در کودکان و نوجوانان بپردازد.  تیورش خالقق و پرآموزش خال  وزش و پرورش بهآم  ساختن

 

 یانسان هیآموزان، سرما دانش ، تیخالق ، سیروش تدر کلیدی :واژگان 
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 مقدمه : 

 ن ابودی و  اتی  ک ه ح  یشود به گونه ا یم ادیتوسعه  لیبد یبه عنوان عناصر ب یو نوآور تیخالق ،ییعصر از دانا نیدر ا

اوج   خالقی ت   .ش وند  یش ناخته م    خ الق نوآور به عنوان  ایو  ردازایده پ ،ییدانا یها یژگیو یوابسته به آنهاست. افراد دارا

و مش کالت    تمام مسائل  برساند و او را در حل  و ترقی  پیشرفت  مرحله  انسان را به  است  توانسته  که  است  تفکر بشری  توانایی

آخت  ، ماشین اثر هنری  یک  دیوار در زمان غارنشینان، خلق  روی  توان در نقاشی  را می  خالقیت  های  نهدهد. نمو  یاری  زندگی

اس ت. روش   یو ش ناخت  یآموزش   یه ا  تی  فعال یس ازمانده  یب را  یراه سیروش تدر و ... دید.  و خیاطی  آشپزی و  صنعتی

و  یاصول و قواعد، محت وا و اش کال آموزش     ،یآموزش نیوانمطابق با قمدنظر به هدف  دنیرس یکار برا یها یژگیو سیتدر

 یو حرف ه ا  یشخص   یه ا  یژگ  یو و اتیبه خصوص وجهکودکان با ت یمعلم و کار آموزش سیتدرو کار  یروش ها نیهمچن

 لذا خالق بودن در این مسیر جزء خینفک موضوع است. ((Khasanova,2022 است دوره یآموزش ندیفرآ طیمعلم و شرا

خود جری ان    پیچیدگی  معنی  به  مفهوم کلمهو   . اما ابهام در معن   ی است وپیچیده انتزاعی مفهوم  یک  قیتخال  قتدر حقی

اخی را   (.1٩٩3ک رد )گ اردنر،     ک رد و آن را لم س    ح س   روزانه  در زندگی  راحتی  توان به  را می  ، زیرا خالقیت نیست  خالقیت

ابع اد    ب ه   بدون توجهتوان  را نمی  خالقیت  عتقدند کهکرده اند و م  آن توجه  و محیطی  تماعیبعد اج  محققان و روان شناسان به

  رابط ه   اجتم اعی   با متغیره ای   شخص  در ذهن  ( فرایند خالقیت1٩٩٩نظر استرانبرگ)  کرد. به  آن بررسی  و محیطی  اجتماعی

  هیتتواند بیانگر ما  نمی  یا محیطی  . ابعاد فردی بعد نگریست  تمرکز بر یکتوان با   نمی  خالقیت  به  که  است  این  دارد. واقعیت

  ف رد ب ه    عم ل   هرگز نتیجه  خالقیت  دلیل  همین  . به خالق است  نظام اجتماعی  نیز تابع  ازسویی  خالقیت  باشند. بلکه  خالقیت

 . نیست  تنهایی

نوآورانه است.  یآموزش یروش ها یریتوسعه و به کارگکند که شامل را برآورده  یالزامات توسعه جهان دیآموزش مدرن با

ZhengWang,2022)) اس ت.   یدرس یمدرن در برنامه ها یکردهایرو یساز ادهیبه پ ازینشان دهنده ن ینظرسنج جینتا

ان واع   ریبلک ه س ا   ،یآموزش نه تنها اجتماع ینوآورانه مختلف بر اثربخش یتعامل یها یفناور ریبر تأث تواند یم شتریب قاتیحقت

 ) همان(رقص معاصر تمرکز کند.

  توس عه   کن د مس هله    بی ان م ی    ت ورنس  باش د.  می  مدرسهمحیط  ، خالقیتایجاد و ارتقاء   اجتماعی- از ابعاد محیطی  یکی

آن   یاب د و نتیج ه   م ی   کند و سیر نزولی  می  افت  سالگی10تحول آن در حدود  منحنی بیشتر  رسمی  در نظام آموزشی  تخالقی

  عموم ا ب ه    توان ایی   ع دم ب روز ای ن     ق ول ت ورنس    . به است  و انگیزشی  مشکالت رفتاری  وافزایش  یادگیری  به  فقدان عالقه

 (.13٩1شود )پاکیزه، ط میمربو  تدریس  بودن روشهای  نامناسب

خ الق امک ان وه ور      توانند با استفاده از انواع روش های   را بر عهده دارند. معلمان می  کلیدی  میان معلمان نقش  در این

آش نا    علم ی   ه ا و مف اهیم    باید با واقعیت  سازند. ام    روزه تمام کودکان دبستانی  در کودکان و نوجوانان را فراهم  خالقیت

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1871187121001899#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1871187121001899#!
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 (.2011و همکاران،  1)داو  است  تقریبا غیرممکن  علمی  های بدون استفاده از یافته  عتیدر عصر صن  ند زیرا زندگیشو

  معلم  ان هس تند ک ه     و ای  ن   آم وزش اس تپیاده سازی  در  معلم آفرینی  خالق، نقش  در امر یادگیری  عامل  مهمترین

  ؛ ب ه  خالق است  آموزش و یادگیری  ر س ام ور مربوط به در  ک ار معل م  کیفی ت سازند و ل ذا می  خوبی  یادگیری  های  محیط

توان  د    درک الس درس نی ز م  ی   و معل م  اس ت  ام ور ی ادگیری  عنصر حی اتی  مثاب ه  م ؤثر هم واره ب ه  ت دریس  طوریکه

آن،   اص لی   از عوام ل   یکی  ک ه  استمؤثر   زمانی  و یادگیری  است  ِ یادگیری مدیرکالس خود باشد، زیرا او مدیر فن  مثاب ه  ب ه

ن اآزموده ب ا     انس انی   به  آموزش بنیادی  تالش برای  مند باشد تا بتوان د در سایه  کارآزموده و با انگیزه و عالقه  است  معلم  که

 .بخشد  خالّق را تسهیل خود، امر یادگیری  های  تکنیک

 ضرورت و اهمیت تحقیق

خالق نه تنها در استفاده از رس انه ه ا    .است ازیمورد ن جدید هزاره در معلمان خالق برایانتقال دانش  به منظور زشموآ

 نی  انج ام ا  یمهارت دارد. روش خدمت ب را  زیآموزش مناسب ن یها یاستراتژ ایروش ها  یریمهارت دارد، بلکه در به کارگ

توانمندسازی دانش آم وزان در عص ر   ((Amiruddin, et al 2022. ودش یاستفاده م یابیدر قالب آموزش و ارزش تیفعال

اجتناب ناپذیر است.  تصاعدی اطالعات امری ضروری اما پیچیده است که بازیگری آموزش آن هم توسط معلمین امری رشدِ

 ای   میاز تجرب ه مس تق  گروه اس ت ک ه    ایدر رفتار فرد  دارینسبتا پا راتییهمان تغ یریادگی و یریادگی ندیفرا یبه معن آموزش

استقرا،  نش،یمشاهده، مصاحبه، دانش، ب ریما گوناگون نظ قیاز طر یریمعرفت پذ ای یریادگیشود.  یم یفرد ناش میرمستقیغ

 زانی  و م یریادگی  اس ت. س طوح    یسطوح مختلف یدارا یریادگی. ردیگ یصورت م یعیطب یها دهیاز پد یریو الگو گ اسیق

 شود:  یمقابل نشان داده مآن در حاخ به شکل  یدشوار

 

 

 

 

 

 

 سطوح تغییر                                                                                 

 آنسطوح یادگیری و میزان دشواری 

                                                                                                                                                    
1
.Dau  

 دانش

 نگرش

رفتار 
 فردی

 رفتار گروهی

 زیاد
 

 درجه دشواری
 
 
 کم
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در رفت ار   ریی  که تغ افتد یاتفاق م یزمان یریادگی تدریس خالق در بستر آموزش و آموزش در گهواره یادگیری اتفاق می افتد.

 یریادگیاصول ) ارکان(  نیرفتار است. همچن رییدر دانش و نگرش مقدمه تغ رییصورت گرفته باشد. البته تغ یگروه ای یردف

 است: ریبه شرح ز

پس استفاده از  ابد،ی یم شیافزا یریادگی تیفیباشد عمق و ک شتریفرد ب زهیهر قدر انگ :زایی زهیو انگ یریادگیضرورت 

 است. یضرور یآموزش امر تیفیدر جهت بهبود ک یزشیگمناسب و ان یساز و کارها

 ه ر  ب ه  یول   نم ود  توافق جهانشمول و عام صورت به ها یژگیو یسر کی یرو بر توان ینم چه اگر داد نشان ها یبررس

 :است ریز شرح به ها یژگیو نیمهمتر ؛گرفت دهیناد خالقیت تحقق یبرا را یفرد اتیخصوص توان ینم حال

 بخش الهام و مثبت( تفکر) یذهن حالت وجود •

 ابهام رشیپذ و یریپذ سکیر •

 یدرون کنترل مرکز بودن دارا •

 تیموفق و یطلب قیتوف به ازین بودن یقو •

  Berliner, D. C. (2001)خالق هیروح داشتن و ینوآور و تیخالق به لیتما •

 یشخص یزندگ در توجه قابل یها بینش و فراز با مواجهه •

  یریناپذ شکست هیروح بودن دارا •

  ها دهیا و کلمات میمفاه از یرسازیتصو قدرت •

 Applebee, A. N. (2000) نفس به اعتماد هیروح بودن دارا •

 (باخ به 130 از)  مناسب یهوش بهره بودن دارا •

 گرانید با ارتباط یبرقرار به لیتما و برونگرا تیشخص بودن دارا •

 دشوار صورت به یکودک دوران کردن یسپر •

 1بودن عمل و کار اهل •

 2ییآرمانگرا •

 

 دارااز منظر محقق که سالهاست درصحنه آموزش حضور دارد شناخت جزییات موضوع در امر تدریس خالق موثر اس ت.  

 ش ناخت  منظ ور  ب ه  نظر مورد دهیپد با موضوع کردن باز و شکافتن ه،یتجز یمعن به واگرا تفکر:  1همگرا و 3واگرا تفکر بودن

 ح ل  راه ب ه  یابیدس ت  ه دف  با خالقانه صورت به اجزا دمانیچ و بیترک همانا همگرا تفکر که یحال در است آن ابعاد یمتما

                                                                                                                                                    
1
. doer 

2
.visionary 

3
.divergent 

4
.convergent 
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 (13٩5)طبرسا..است خالق یها

  روش پژوهش

 

  ص ورت گرفت ه    پ ژوهش   پیش ینه   بررسیکتابخانه ای وبا استفاده از روش   که  است  حاضر از نوع تحقیقات کیفی  تحقیق

 : شده است  شرح زیر تشکیل  به  مرحله  روش از سه  این.  است

 

  عنوان شالوده تدوین  اهداف به  و تعیین  نیازسنجی  با در نظر گرفتن  مطالعه  در این : موضوع اساسی  ( شناسایی الف

و ؛ جایگاه نی از   و نیازسنجی  آموزش عالی  درسی  ریزی  برنامه  مبانی بین رتباطا و هدف؛  نیازسنجی  چیستی  ، فهم درسی  برنامه

 گردید.  ، شناسایی است  نیازمند کنکاش عمیق  که  عنوان موضوعاتی  به  نیازسنجی  تنوع و تکثر الگوهای  علت  در نهایت

 

.  ق رار گرف ت    با موضوع مورد واکاوی  داده ها در کتاب ها و مقاخت مرتبط  آوری  جمع موضوع،  ب( بعداز شناسایی

 گردید.  آوری  جمع Google scholarو  (ISC)جهان اسالم   دیاخت از پایگاه مطالعات اسنامق  تمامی

 

  ب ا س واخت پ ژوهش     مرتبط  شده و با تمرکز بر مسائل  ها با استفاده از اسناد گردآوری داده  تحلیل ها: داده  ج( تحلیل

 . صورت گرفت

 

 کیفی پژوهش روش فلسفی مبانی

 پ ژوهش،  پارادایم. باشند می جهان درباره اطالعاتی گردآوری و دانش ،ایجاد واقعیت درک ترجیحی یها راه ها پارادایم  

 ح وزه  ب ا  م رتبط  ه ای  ارزش)3 شناس ی  ارزش ،(دانش ماهیت)2 شناسی معرفت ،(حقیقت ماهیت)1 شناختی هستی اساس بر

 پ ارادایم . باشد متفاوت تواند می( ها داده لیلحت و گردآوری برای هایی استراتژی)1 شناسی روش یا ،(پردازی نظریه و پژوهش

 :از عبارتند کیفی های پژوهش در مطرح های

 گرا اثبات پارادایم 

 گرا اثبات پسا پارادایم 

 تفسیری پارادایم 

                                                                                                                                                    
1
 ontology 

2
 epistemology 

3
 axiology 

4
 methodology 
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 انتقادی پارادایم 

 پساساختارگرا پارادایم 

 دی دگاه  و اولی ه  دخی ل  درک کنند، می استفاده مختلفی های پارادایم از خود های پژوهش در پژوهشگران که آنجایی از 

 (13٩1)خنیفر، مسلمی..است اهمیت دارای سازند، می را ها پارادایم این که هایی

 اینج ا  از خ ارج " چی زی  واقعی ت  ک ه  است ،معتقد میشود  نامیده گراهم برداشت یا ساختارگرایان1 تفسیری؛ پارادایم

 دانش و شوند می بازتولید و ،ایجاد تمرین و ارتباطات طریق از دانش و واقعیت. داد توضیح را آن روشنی به توان می و" نیست

 دی د  زاوی ه  از را دنی ا  کنن د  م ی  ت الش  اینک ه  ب ر  ع الوه  تفس یری  پژوهش گران . آی د  م ی  دس ت  ب ه  پژوهش گر  واسطه به

 از ممل و  و اخالق ی  و ارزش ی  تص میم  ی ک  عنوان به نیز را خود کیفی شناسی روش ،انتخاب کنند مشاهده کنندگان مشارکت

 ) همان(.دانند می اخالقی و سیاسی های واکنش

 عنوان به ،بلکه شود نمی توجه شود کشف باید که است ملموس واقعیت یک عنوان به  انسان فعالیت به پارادایم این در  

 روش از تفادهس  ا ب ا  پژوهش گران . نمود تحلیل و بازسازی و تفسیر و خواند را آن توان می که شود می گرفته نظر در متن یک

 و ها داده متن بین که ای دوره تحلیل یک در شرکت با و نویسنده زمینه و ها انگیزه تجربه، تلقینی، تصور توسط تفسیری، علم

 .کنند می بررسی را متن یا ،صحبت شود می انجام متناوب صورت به جایگزین صحنه

   خالقیتبر   مبتنی  آموزش و یادگیری  

را خ الّق   انس ان   اوک ه . گ ردد  می عج ین ان سان، شود، ب ا ن ام خ الق می  صحبت آن  و تاریخچه  قیتاز آموزش خال  وقتی

  ی ا ک  شف   پرس ش  نم وده و ب ه  گوناگون او را تحریک  های را نه اد، ت ا پدیده  نمود و در گوهر وج ودش کنجک اوی  خلق

  )مؤمن ون، آی ه   » الْخ  القین   َح  سن  اللَّه«فَتبارک : گفت  آفرین  بر خویش خداوند نو آفرید و  که  همانگونه ش ود، و  آن ترغی ب

و پروردگ ارش نزدیکت ر گ ردد. آم وزش و       خویش  خوی شتن  ه ا ب ه پدی ده  چرایی  به  یافتن  (؛ او نیز نو بیافریند و با دست11

  را در جامع ه   و دان ش   یدانای  سطح  است  توانسته  ک ه  اس ت  ی ادگیری  ن وین  یوه ه ایاز ش  یکی  بر خالقیت  مبتنی  یادگیری

  دان  ش   باش  د، جامع  ه    علمی  های  آوردها، اطالعات و شاخص  بر دست  در آن گ ردش امور مبتنی  ک ه  ای باخ ببرد و جامعه

alia M. Bereiter C., & Scardam.   ر اس ت آش کا   ام روزی   از جوام ع   نم ود آن در خیل ی    ک ه   مح  ور اس ت  

رفت ار    واخس ب رای   توس ط   بر خالقی ت   مبتنی  آموزش و یادگیری  پاتریک  از کاترین  ق رن قب ل  از نیم  تقریباً بیش(1987)

  ، توس ط  ای ن   هب    ش بیه   از آن ک اری   ق رارداد. پ س  تجرب ی  ش یوه را م ورد آزم ایش  افراد خالق طرح شده بود، واخس این

  . ای ن  رفت ار خ الق داش ت     و کم ی   کیف ی   های  جنبه  ارتباط بین  در ک شف  خ ود س عی لمان در تحقیقات انجام شد.  راسمن

پاول   وجود آید . س پس  به  مقوله  پیرامون این  تحقیق  برای  شد تا مراکز مختلفی  ها در ای اخت متح ده آمریکا موجب  فعالیت

  پرداخ ت   فعالی ت   ب ه   زمین ه   تیل ر در ای ن     ز نم ود و ک  الوین متمرک  و خالقی ت  مح یط  ر بررسیتحقیقات خود را د  تارنس

 (.13٩1،  )سلطانی

                                                                                                                                                    
1
 Interprective paradigm 
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ن و و    ه ای  و جس ارت در مط رح ک ردن ای ده      ش جاعت   و کسب  تفکر غیرعادی  جوانان به  تشویق  ، جهت از این  گذشته

شده   ساخته  وسیله  که  است  شود و برندة آن شخصی  برگزار می »ن وآوران  مپی کال«ن ام   ب ه  ای  مسابقه  غیرمعمول هر ساله

  تر نیز باشد. در سرتاس ر جه ان ام  روز آم  وزش تفک  ر خالقان ه      ، از دیگران عجیب مفید است  ح ال که  او در ع ین  توسط

مش اهده    القیتموضوع و آموزش خ  به  اق ه ر فردیاشتی  . درحقیقت کودکان شده است  ایبر آموزش  در برنامه  الزامی  بخشی

 (.137٩،  والف ی  شود )رایز برگ، ترجمه می

صورت کلم ات ی ا مع ادخت      هر چیز به  که  ط وری  نقصان وجود دارد ؛ به  اما در نظام آموزش کشور ما از لحاظ خالقیت

  یاد دادن خالقی تو   تفکر خالق و لذا یادگیری  گیرند نه  آموزان قرار می دانشبیان در اختی ار   ابزارهای و عمدتاً شود  بیان می

  ن وین   و تربی ت   تعل یم   ه  ای   مقول  ه   کن د و همچ ون اغل ب  نمی  خود جلب  را به  کسی  توجه  متأسفانه  که  است  موض وعی

 (.13٩٩،  )افشار کهن  فراموش شده است  نیز موضوعی  خالقیت

 

 تحقیق پیشینه

و...  تییشخص   یه ا  ژگ ی یو خ انواده،  و اجتماعی، مانند : هوش، یه به عوامل مختلف فردبستوا ت،القیرشد و توسعه خ

نهاده شده، اما وهور آن مستلزم آموزش و  عهیدر انسان به ود ،یفطر نحو تفکر خالق، به طور بالقوه و به ییاست. گر چه توانا

 (13٩٩یدی،) میرکمالی و خورشاست پرورش مناسب

قان ه  الخ یه ا و راهکاره ا   دهی  ب ه ا  ابیی  ذهن انسان خالق درراه دست  متفاوت است مراحل تقدمع زی(ن 1371)ساعتچی

 2007)است. گرابنر ابییارزش مرحله چهارم و نییمرحله سوم راه حل آفر ،یساز دهیآمادگی، مرحله دوم ا نخست شامل: مرحله

 ختنیدر ب رانگ  طیمح ن،یمی داند. هم چن تیالقبرخ ررگذایتأث از جمله عوامل زیرا ن طییعوامل مح ،یوه بر عوامل فردال.(ع

 قرار می دهد. ریرا تحت تأث القیتخ ندیکلمه؛ تمامی فرا کیدر  و دارد ییافکار تازه سهم بسزا

بسط قدرت خ الق در کودک ان    ازمندین نده،یسازمان ها در آ اتیبقا و تداوم ح ی( معتقد است که انسان برا 1٩٩٩ )تورنس

س بب،   نیهر جامعه به منزله مرگ و زندگی اس ت. ب د   یبرا القیتخ پرورشی فرصت برا جادیقد است اعتم یامروز است. و

 یزی  ب ه برنام ه ر   خ الق،  آموزشی یها وهیکودکان و نوجوانان خالق و استفاده از ش ییشناسا یهاست برا مدت اغلب جوامع

 پرداخته اند. یجد یها

و ف راهم   زهی  انگ ج اد یا یب را  که هستند ییروش ها ت،القیزش خموآ یروش ها نی(معتقد است، مؤثرتر 13٩5)نییحس

را م رتبط ب ا    تی  قالخ ( 13٩2)انسان توجه دارند وآقازاده،  عاطفی فعال به هر دو بعد شناختی و یریادگی یکردن فرصت ها

 م ی  نش ان  ریشرح زه ب نهیزم نیانجام شده در ا قاتیتحق نیهر فرد می داند. همچن یها صهیخص و یهایاز توانا یا مجموعه

ج و ع اطفی خ انواده و     نیک ه ب    داد کودکان نشان یتالقخدر بررسی رابطه جو عاطفی خانواده با  (1373ی)دیدهد که: جاو

 تییشخص   یها ژگییو و تیقالدر بررسی رابطه خ (13٩3)فییشر وجود دارد. یدانش آموزان رابطه مثبت و معنادار القیتخ
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ی دانش آم وزان رابط ه مثب ت و معن ادار     تیقالو خ یریازجمله انعطاف پذ تییعامل شخص انیم آموزان نشان داد که دانش

 دارد. وجود

  مفهوم خالقیت

  خ صوص روان شناس ان کمال قرار دارد و امروزه، هم ه   فراوان روان شناس ان ب ه  مورد توجه  که  است  مفهومی  خالقیت

آن در   زیربن ایی   و نق ش   خالقی ت   ؛ و اهمیت اوست » از خالقیت«  ان ناشیاساس قدرت انس  اند که نظر متفق  محققان در این

  ناگه انی   کش فی   خالقی ت   هستند که  تعریف  این  به  نظران قائل  صاحب  . برخی  تب ر همگان آشکار اس  زن دگی  مسائل  کلیه

  خالقی ت   ک ه هس تند    تعری ف   ای ن   ب ه   نی ز قائ ل  دیگ ر  و برخی  و شهود نزدیکتر است  کشف  مقوله  به  تعریف  این  که  است

باش د،    نیز م ی   و بستر اولیه  ح ال، نیازمند زمینه  در ع ین Berliner, D. C. (2001)؛  م دام و م ستمر اس ت  فرآیندی

  ب ه   ت ازه ای   زه ای از خ ود چی   کند تا بدان جا که ، تالش و کنکاش ایجاد می ق راری  ب ی  در وج ود ف رد ن وعی  مداومت  این

ه ا را   در آن تجرب ه   رد ک  ه آو  وج  ود م  ی    را ب  ه   ، او محیط  ی  تازه است  های اندیشه  رساند. فرد خالق، پذیرای  وهور می

  (.2001و همکاران،  1آفریند )اسچاترً می

  ه ای  امور، عبور از مرز دانس ته   به  تن، متفاوت نگریس ها، ایدهها، افکار نو و بدیع اندیشه  و آفرینش  خلق  معنای  به  خالقیت

و   ، تش خیص  . خالقی ت  اس ت   مسأله  یک  حل  جدید برای  های و ابداع راه حل  و کشفنامحدود   های نادانسته  حیطه  محدود به

 . آن است  جدید برای  های راه حل  و ارائه  بیان مسأله

،  خالقی ت   ذات ی  . بای د انگی زه   پ رورش آن اس ت    و چگونگی  حفظدر کودکان،   خالقیت  بعد از تشخیص  مسأله  ترین مهم

ت ا اس تعدادها و مهارته ا و      کن یم   آنها کم ک   به  که  است  در کودکان این  خالقیت  حفظ  روش برای  پرورش پیدا کند. بهترین

.  در کودکان اس ت   خالقیت  تشویق  برای  بسیار مهمی  مرحله  انگیزه درونی  شود. درک و شناخت  یکدیگر مرتبط  ن بهعالیقشا

  ها و ایجاد اس تقالل ب رای   شایستگی  . یادآوری کنیم  خاطر را در کودکان فراهم  لذت و رضایت  یعنی  ایجاد خالقیت  باید زمینه

آن دارند،   بودن به  احساس مسلط  که  هایی شود. کودکان از فعالیت در آنان می  وز خالقیتبر  در کودکان، موجب  گیری  تصمیم

 (.2001، 11گذارند )هسو می  آن وقت  ، بیشتر روی آنهاست  به  کار متعلق  برند و اگر احساس کنند که بیشتر لذت می

 یه ا  دهی  ا نم ودن  یاتی  عمل همان 2ینوآور و باشد یم نو فکر و دیجد یها دهیا هیارا قدرت و ییتوانا یمعن به 1تیخالق

 نباش د  یس از  ادهیپ قابل واقع عالم در اگر ها دهیا نیبهتر که آنجا از. باشد یم نو یها دهیا نمودن ییاجرا یریتعب به و دیجد

 منج ر  ین وآور  به الزاماً یتیخالق هر یریتعب به و ستین یکاف ییتنها به یخالق نیبنابرا باشند یم یعمل ارزش هرگونه فاقد

 ج اد یا یبرا یذهن یها ییتوانا یریکارگ به را تیخالق نتوا یم اختصار به. است تیخالق وجود ینوآور خزمه نکیل شود ینم

  Berliner, D. C. (2001).نمود فیتعر دیجد زیچ کی ای فکر کی

 تیخالق ندیفرا

                                                                                                                                                    
1
. creativity 

2
. innovation 
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 یها دهیا ارائه تا شوند تیرعا دیبا خاص یتوال و بیترت با اقدامات مجموعه کی که یمعن نیبد است ندیفرآ کی تیخالق

 :است ریز شرح به ندیفرآ نیا. شود ریپذ امکان نو

 یزیمم و قیتحق _نشیب _ ینهفتگ _یآمادگ

 دیجد دهیا ارائه منظور به مستمر تالش و کوشش یبرا را فرد که است یرامونیپ موضوعات با 1فعال برخورد ینوع یآمادگ

 یه ا  دهیا طرح یبرا یآمادگ جادیا تیورف باشد، یقو تیموفق به ازین که یجوامع در کند یم اشاره لند کله مک. کند یم آماده

 ت راوش،  یب را  طیش را  ک ه  است یدرون حالت و یتیوضع ینهفتگ. است شتریب مراتب به ازین نیا فاقد جوامع با سهیمقا در نو

 د،ی  جد فک ر  هم ان  ای   نشی  ب. ش ود  یم   فراهم باشد ناخودآگاهم تواند یم بعضا که دیجد فکر شدن یجار و یسار و زشیر

 آخ ر  مرحل ه  یزیمم و قیتحق. شود یم واهر است نداشته وجود قبالً که نو دهیا قالب در که است ینهفتگ و یآمادگ محصول

 ق رار  جانب ه  هم ه  یابی  ارز و یبررس مورد یریتعب به و شود گذاشته تجربه و آزمون محک به نو دهیا که یمعن نیبد باشد یم

 قاب ل  الزام اً  دی  جد فک ر  هر شده اشاره رایز شود یم رسانده سازمان یعال مقامات اطالع به اجرا یبرا دییتا از پس و ردیگ یم

 .ستین یساز ادهیپ

 شیاف زا  س پس  و دی  جد یفک ر  ای   ط رح  یبرا مثبت نگرش جادیا و وجود اوخ را تیخالق ندیفرا نظران صاحب یبرخ 

 جم ع  در تی  ورف دجایا یبرا یا مقدمه عنوان به را خزم یابزارها و ها نهیزم ساختن فراهم و موضوع و است افراد تیحساس

 یکب ار ی ط رح  ای درخشش به تینها در فوق ندیفرآ یط. ندینما یم یتلق دیجد فکر یریگ جهینت و صیتلخ ،یبند طبقه ،یآور

 .شد خواهد منجر دیجد فکر ای دهیا

 اقدام ریز سازوکار پنج قیطر از دیبا میده پرورش سازمان در را خالق کار یروین میبتوان نکهیا یبرا

 :میینما

 ( افراد فیووا ییگو یکل از اجتناب) فیووا ای و انجام ندیفرا نییتب و یساز شفاف -1

 موثر و اثربخش یگذار هدف -2

  افراد ینگرش و یزشیانگ یها تفاوت ژهیو به یفرد یها تفاوت شناخت -3

 اف راد  غال ب  ازی  ن سطح با متناسب که پاداش که یا گونه به افراد به ارزش با و مهم پاداش ارائه کار و ساز از استفاده -1

  .باشد

  تذکر و پوزش هیتنب کار و ساز رینظ یانضباط اقدامات از استفاده -5

 :ردیگ یم صورت ریز شرح به کار و ساز پنج قیطر از زین کار انجام ندیفرا یساز شفاف

  یکاف شکاف کار ای شغل لیتحل و هیتجز •

 یکار فیووا ساختن منسجم و دنیبخش ساخت •

                                                                                                                                                    
1
. active 
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  کار در یکنترل یسازوکارها استقرار و یطراح •

  کار انجام یبرا ستهیشا افراد انتخاب و یریکارگ به •

 کار انجام یبرا ازین مورد یابزارها و منظومات ،مواد ،منابع آوردن فراهم •

 تیخالق یفرارو موانع

 و طیمح   هرچن د . است انسان خود به ربوطم موانع آن نیمهمتر که دارد وجود یموانع همواره دیجد یها دهیا به یابیدست

 رانیمد است یعیطب ستندین سازمان کنترل تحت یطیمح عوامل که آنجا از یول شوند تیخالق بروز مانع توانند یم آن عوامل

 نیمهمت ر . باش د  سریم آنها کردن برطرف امکان که دهند قرار توجه کانون در را عوامل از دسته آن تیخالق موانع رفع یبرا

 : از عبارتند تیخالق یفرارو یانسان وانعم

 .کند یابیارز نییپا را خود شده ادراک ییتوانا فرد یعنی: نفس به اعتماد فقدان -1

 ک ه  یدرح ال  ش وند  ینم   م بهم  و ناش ناخته  ط ه یح وارد گاه چیه دارند هراس شکست از که یافراد: شکست از ترس -2

 .شود یم سریم بازار ناشناخته یها حفره و فضاها در همواره ینوآور و تیخالق

 وهیش   یم دت  از پ س . هس تند  گ روه  ای جمع پناه در حرکت به عالقمند همواره که یافراد: جمع با یهمرنگ به لیتما -3

 .ردیگ یم شکل سازمان در 1یتفکرتک   دهیپد و شود یم غالب آنها بر گروه دنیشیاند و تفکر

 دارا را موض وع  کی   ب ه  آگاهان ه  و قیعم ورود قدرت و دارند پراکنده و مشوش ذهن که یافراد: یذهن تمرکز فقدان -1

 تا میباش داشته را یچراغ شب گوهر انتظار افراد نیا از دینبا و ستین شیب یالیخ آنها یسو از نو یها دهیا ارائه به دیام. ستندین

 .ندینما ارائه را بخش الهام یها حل راه و ها دهیا ها ناشناخته و یکیتار در

 ی ی گرا آرمان کنند، یم بسنده دارند آنچه به هستند موجود وضع حفظ دنبال به همواره که یافراد: رییتغ به لیتما عدم -5

 باع    محیط ) خواه آموزشی ی ا ص نعتی وی ا...(    کی بر افراد نیا غلبه. ستین آنها یکار برنامه در پروازانه بلند یها حرکت و

 . شود رفتهیپذ تر راحت نهخالقا یجا به یدیتقل یالگوها شود یم

 تیخالق در تفکر وهیش

به نظر محقق اندیشیدن و آموختن آن در دانش آموزان حائزاهمیت است چراکه دانش آموزان خالق هستن و مطالبه گ ر  

 در تفک ر  یها وهیش ادامه در و در ترسیم آینده آنها نقش آفرینی نافعی دارد. دارد شهیاند و تفکر با میمستق ارتباط تیخالقلذا 

 :شود یم داده حیتوض اختصار به و مطرح تیخالق

 .کندیم مدنظر همسویی موضوع با جیتدر به و شود یم مسهله وارد قاًیعم ذهن که یا وهیش: خالق تفکر وهیش -1

. رس د  یم   تی  خالق به یا دهیپد و رخدادها حوادث، ع،یوقا و علل یابی شهیر با ذهن روش نیا در: یعلّ ای یسبب وهیش -2

 .کند یم دایپ تیموضوع خالقانه رخداد ای تیفعال کی وقوع از پس وهیش نیا از استفاده

                                                                                                                                                    
1 .groupthink 
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 موج ودات  یتم ام  که آنجا از مثالً شود، یم حاصل تیخالق دنیرس جز به کل از قالب در روش نیا در: 1یاسیق روش -3

 .ردیم یم زنده وجودم کی عنوان به هم انسان که شود یم گرفته جهینت روند یم نیب از تاًینها زنده

 یتیخصوص و یژگیو کی یعنی رسد، یم تیخالق به کل به جز میتعم از استفاده با ذهن روش نیا در: 2استقرار روش -1

 .شود یم حاصل تیخالق قیطر نیا از و ابدی یم یتسر کل به و ییشناسا جز کی از

 مجموعه کردن یط بر مشتمل که ییعقال ای کیکالس یها مدل از استفاده با روش نیا در: یلیتحل - یقضاوت روش -5

 .رسد یم تیخالق به ذهن باشد یم خاص یتوال و بیترت با اقدامات سلسله کی از یا

 

 تیخالق جادیا یها روش

 3یمغز( تحرک) طوفان روش-1

 و هاست دهیا و نظرات شتریب تیکم به یابیدست منظور به یگروه یساز فعال یبرا روش نیا شد اشاره قبالً که همانطور 

 .دینما انیب جلسه در مطروحه موضوع رامونیپ را خود نظرات که شود یم خواسته افراد از کبارهی به یقبل یآگاه بدون

 3یاسم گروه روش -3

 کنند یم کار نظر مورد موضوع یرو بر گریکدی کنار در یول هم از مستقل افراد که است خالق یابی دهیا یبرا یروش این

 ه م  دور نف ر  شش که است 1-3-5 کیتکن وهیش نیا در جیرا یها کیتکن از یعنی سدینو یم کاغذ یرو بر را خود نظرات و

 برس اند   گ ر ید نفر پنج اطالع به را خود یها دهیا آنگاه و ارائه را دیجد دهیا سه که شود یم خواسته نفر هر از و شوند یم جمع

 و ریی  تغ و اض افه  حذف، ع،یتجم ب،یترک با و شود یم آشنا دیجد افکار و اه دهیا از رهیزنج ای دهیا 15 با نفر هر صورت نیا در

 .کند ارائه را دیجد دهیا بتواند یتوال

 5عتیطب از یالگوبردار روش -4

. اس ت  ملموس و جیرا اریبس که است تیخالق جادیا یها روش از یکی یعیطب یها دهیپد و عتیطب از یالگوبردار و دیتقل 

 ییها نمونه یمصنوع هوش و انهیرا یطراح و مغز کارکرد مشاهده ای مایهواپ اختراع و پرندگان پرواز اهدهمش مانند ییها مثال

 .هستند عتیطب از یالگوبردار وهیش به تیخالق روش از

  6یاجبار ارتباط یها روش -3

                                                                                                                                                    
1 .duduction 
2 .induction 

3
.brainstorming 

4
.group nominal   

5.bionics 
6.forced association 
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 یبرق رار  از پ س  و شود یم برقرار یاجبار ارتباط ندارند یتشابه وجه چگونهیه که ها دهیپد از گروه دو نیب روش نیا در

 در اعضا جلسه، یابتدا در است ذکر به خزم. کنند ارائه را دیجد یها دهیا که شود یم خواسته افراد از آنها، نیب یاجبار ارتباط

 به یابیدست تواند ینم مثال) ستندین مانوس هم با اساساً که یا دهیپد دو نیب یاجبار ارتباط یبرقرار از هدف و جلسه با ارتباط

 .شوند یم هیتوج( باشد دیجد یکاخ دیتول

 

 آموزان  دانش  در بروز رشد و خالقیت  توصیفی  تأثیر ارزشیابی

زان ب رای ی ادگیری و   واز جمله اهداف و ضرورت های ارزشیابی، مشخص کردن سطح توانایی ها و آم ادگی دان ش آم    

م وزان، انتخ اب روش ت دریس    آبه پیش دانسته های دانش برنامه ریزی به منظور جبران نارسایی ها و کاستی های مربوط 

موزان،  ایجاد خالقیت، شناسایی نقاط آ، ایحاد اعتماد به نفس در دانش یاددهی-مناسب، شروع مناسب فعالیت های یادگیری

 تفکر و ابتکار است. جریان تدریس و پرورش روحیه ی تحقیق موزان درآقوت و ضعف دانش 

در  رش د   مس اعد را ب رای    در کالس درس فض ایی   و مطمهن  صمیمی  ، با ایجاد جوی توصیفی  بیدر طرح ارزشیا  معلمین

خ ود را    ه ای  ایده، تجارب و  عالیق  شوند که می  دکان در کالس تشویقکو . است  مهم  تفریحی  ، یادگیری توصیفی  ارزشیابی

شود  داده می  آنها استقالل کاری  کنند. به  خود با معلمان بح   نهکار روزا  س درس بیاورند و اجازه دارند درباره هدفهایکال  به

هم دیگر    ب ه   آموزان در انج ام وو ایف    دانش  کنند که  را در کالس ایجاد می  جوی  کنند بلکه می  س درس، خودداریکال تا

و همک اران،   12)س ولهو   خالقی ت   یعن ی   کارافتخ ار کنن د و ای ن     نهایی  نتیجه  شوند و به  سهیم  نند، در ایدهها با همک  کمک

2001.) 

 

 السدانش آموزان مدارس ابتدایی در بعد رفتار معلمم در کم   القیتعوامل مؤثردر پرورش وتوسعه خ

 درس 

 مطالب درسی  هیآمادگی معلم در ارا 

  خود  لییرشته تحصتخصص معلم در 

  نظم و انظباط معلم در کالس درس 

  شناخت معلم از دانش آموزان 

 بط منطقی معلم با دانش آموزان روا 

 سیمعلم به تدر یعالقه مند زانیم  

 معلم به ابعاد مختلف رشد دانش آموزان  یعالقه مند 

 دانش آموزان  یمستمرآموخته ها ابییارز 

 آموزش و تسلط بر درس  هینحوه ارا 
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 سیتدر نینو یتسلط معلم بر الگوها  

 می کند سیشناخت معلم نسبت به مواد درسی که تدر  

 معلم  تیو جذاب یآراستگی واهر 

  روابط عاطفی معلم با دانش آموزان 

 سیمعلم در تدر زهیانگ زانیم 

 

 

 دانش آموزان مدارس ابتدایی در بعد پشتکار دانش آموز  القیتخعوامل مؤثردر پرورش وتوسعه 

 روح مطالعه و کتابخوانی   تیتقو یبرا الشت 

 خالق   یریادگیکسب  یبرا الشت 

 قیو عم لیاص یریادگیسب ک یبرا الشت  

 مناسب نمودن محتوا با فهم خود  یبرا الشت 

 عزت نفس  تیتقو یبرا الشت 

 یمثبت و خود باور یپندار شتنیخو یبرا الشت   

 دیقبلی و جد یآموخته ها انیدادن م وندیپ یبرا الشت  

 گرانیاحترام نسبت به تالش د  

 نیارتباط با مدرسه و والد یبرقرار یبرا الشت   

 اعتماد به نفس  تیتقو یبرا شالت 

 یریگ میقدرت تصم تیتقو یبرا الشت  

 ارتباط مؤثربادانش آموزان یبرا الشت 

 

منمدی دانمش   القمه  دانش آموزان مدارس ابتدایی در بعد ع القیتعوامل مؤثردر پرورش و توسعه خ

 آموز 

 لییو رشته تحص لیبه تحص عالقه   

 درس  خسخوش اخالقی دانش آموز در کا 

 مطالعه دانش آموز  زانیم 

 دانش آموز  لییسال تحص میمعدل هرن 
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  دانش آموز  لییتحصمعدل سال قبل 

 دانش آموز  یرینظم پذ 

 واقعی زندگی توسط دانش آموز  یها تیشده در موقع ادگرفتهیمطالب  یریبه کار گ 

 مدرسه  اءیدانش آموزان به اول یمند القهع 

 به معلمان  یمند القهع 

 ها السیکبه هم  یمند القهع 

 

 دانش آموزان مدارس ابتدایی در بعد روش های تدریس  خالقیتعوامل مؤثردر پرورش وتوسعه 

 اللاستق تیروش آموزش تقو 

 امور اجتماعی  صالحتعهد به ا 

 یریادگیتعهد به  قیاز طر السمعلم در ک یینقش الگو  

 امور فرهنگی  الحتعهد به اص 

 اجتماعی لیحل مسا وهیش 

 

  آموزشی در بعد محتوا ییمدارس ابتدادانش آموزان القیت رورش و توسعه خعوامل مؤثر در پ

  تناسب محتوا با رشد عاطفی دانش آموز 

 دانش آموز  یبا معنا و جذاب بودن، محتوا برا 

 آموزشی با رشد ذهنی دانش آموز  یتناسب برنامه ها 

 تیو ترب میتناسب محتوا با اهداف تعل  

 آموز دانش  زهیآموزش محتوا با انگ 

 دانش آموز یو مناسب بودن محتوا برا دیمف 

 

 القیتخدانش آموزان مدارس ابتدایی در بعد آموزش القیت عوامل مؤثردر پرورش وتوسعه خ

 چگونه دانستن به دانش آموز  یریادگی 

 به دانش آموز  طیروش آموزش کنترل خود و مح اددادنی 

 در دانش آموز  یصبر و بردبار تیتقو 

 به دانش آموز  قیو عم لیاص یریادگی 

 عمل به دانش آموز  یدادن آزاد 

 در دانش آموز  ابییخود ارز تیتقو 
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 و سازنده بودن آموزش  ایتوجه به پو 

 مقابله با استرس به دانش آموز  یآموزش راه ها 

 عقالنی در آموزش  تیتوجه به اهم 

 هوش عاطفی و اجتماعی به دانش اموزان  تیآموزش تقو 

 مستبدانه در آموزش  ریوجود جو آزاد و غ 

 به دانش آموز  ستنیز گرانیآموزش چگونه با د 

 عاطفی آموزش  یتوجه به جنبه ها 

 به دانش آموز  یآموزش خود راهبر 

 به دانش آموز  یریآموزش انعطاف پذ 

 محتوا به دانش آموزش  یآموزش غنی ساز 

 به دانش آموزان  یریادگی زانیم ابییآموزش چگونگی ارز 

 تفکر به دانش آموزان یآموزش روشها 

 

 یبحت و نتیجه گیر
 عبارتند از: ییمدارس ابتدا آموزان دانش القیتخحاضرنشان داد که، عوامل مؤثر در پرورش و توسعه  قیتحق یها افتهی 

 درس شامل: السدر بعد رفتار معلم در ک-1
درس، شناخت  السظباط معلم در کخود، نظم و ان لییدر رشته تحص معلم مطالب درسی، تخصص هیآمادگی معلم در ارا 

ب ه ابع اد    معل م  یمن د القع س،یمعل م ب ه ت در    یمندالقع زانیروابط منطقی معلم با دانش آموزان، م آموزان، معلم از دانش
آموزش و تسلط ب ر درس، تس لط معل م ب ر      هیارا دانش آموزان، نحوه یمستمرآموخته ها ابییمختلف رشد دانش آموزان، ارز

معل م، رواب ط    تیو ج ذاب  یمی کند، آراس تگی و اهر   سیدرسی که تدر مواد شناخت معلم نسبت به س،یرتد نینو یالگوها
 است. سیمعلم در تدر زهیانگ زانیآموزان و م دانش عاطفی معلم با

 در بعد پشتکار دانش آموز شامل: -3
ت الش   ق،یو عم لیاص یریگادیخالق، کسب  یریادگیکسب  کتابخوانی، روح مطالعه و تیتقو یدانش آموزان برا الشت
دادن  وندیپ یبرا ،یباور مثبت و خود یپندار شتنیخو یعزت نفس، تالش برا تیمحتوا با فهم خود، تقو نمودن مناسب یبرا
 تی  تقو ن،یارتب اط ب ا مدرس ه و وال د     یبرقرار یبرا الشت گران،یدالش احترام نسبت به ت د،یقبلی و جد یآموخته ها انیم

 ارتباط موثر با دانش آموزان است. یبرا الشو ت یریگ میتصم قدرت تیتقو یبرا شالاعتماد به نفس، ت

 دانش آموز شامل:  یمندالقدر بعد ع-4

 میمطالعه دانش آموز، مع دل ه رن   زانیدرس، م السآموز در ک دانشالقی خوش اخ لی،یو رشته تحص لیبه تحص القهع

واقع ی   یه ا  تیموقع شده در ادگرفتهیمطالب  یریموز، به کارگدانش آ یرینظم پذ لی،یقبل تحص سال معدل لی،یسال تحص

س ی  الب ه همک  یمن د القب ه معلم ان و ع   یمن د القع مدرسه، اءیدانش آموزان به اول یزندگی توسط دانش آموز، عالقه مند
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 هاست.

 شامل:  سیتدر یدر بعد روش ها-3

 ،یریادگی  تعه د ب ه    قیاز طر السمعلم در ک یینقش الگو اجتماعی، امور الح، تعهد به اصقاللاست تیروش آموزش تقو

 حل مسائل اجتماعی است. وهیامور فرهنگی و ش الحتعهد به اص فرهنگی، امور الحتعهد به اص

 آموزش شامل:  یدر بعد محتوا- 5

شی آموز یدانش آموز، تناسب برنامه ها یبراسازی محتوا بودن، تناسب محتوا با رشد عاطفی دانش آموز، با معنا و جذاب

و مناسب  دیدانش آموز و مف زهیانگ متناسب باآموزش محتوا  ت،یو ترب میبا اهداف تعل محتوا با رشد ذهنی دانش آموز، تناسب

 دانش آموز است. یبرا محتوا بودن

 در بعد رفتار خانواده شامل: - 6

خ انواده ب ر    الشبه دانش آموز، تعمل  اللدادن استق یبرا خانواده الشبا فرزند، ت نیعاطفی و تعامل منطقی والد وندیپ

 است. نیاز وابسته شدن دانش آموز به والد یریجلوگ یبرا الشت فعال و خالق نمودن دانش آموز و

 آموزش شامل:  طیدربعد مح- 8

آموزش ی،   طیآموزشی، امکان ات گون اگون موج ود در مح      طیمح ت و جالب بودنیآموزشی، جذاب طیمح کییزیف تیموقع

 طیمح   آم وزش، توج ه ب ه ه وش اجتم اعی در      طیآموزشی، رفتار و نگرش حاکم در مح طیمح در موجود امکانات گوناگون

 طیب ودن مح    دی  آموزشی، مثبت و مف طیمح اجتماعی حاکم بر تیآموزشی، وضع طیآموزش، مناسب بودن و کافی بودن مح

 طیه به کار و آموزش گروهی در مح  آموزش، توج طیآموزشی موجود در مح یتکنولوژ آموزشی، طیآموزشی، جو حاکم بر مح

 آموزشی است. طیو ساختار منطقی حاکم بر مح آموزشی

 

 

 

 منابع

 (، چاپ چهارم، تهران: عابد. است ریدر مدارس )فردا د  تیو آموزش خالق  (، شناخت13٩٩نسترن، ) ، یاسد

استان   ییاول ابتدا  هیآموزان پا  دانش  تیمعلمان بر خالق  به  تیآموزش خالق ریتأث  ی(، بررس13٩٩، زهرا، ) افشار کهن 

 ، یتیو علوم ترب  یدانشکده روانشناس ، یتیارشد گروه علوم ترب  یکارشناس  نامه انی، پا٩٩-13٩٩  یلیخراسان در سال تحص

 . ییطباطبا  دانشگاه عالمه

 انی، پا رازیش انیدانشجو  یو خود پندار  یلیتحص  شرفتیبر پ  یمشارکت  یریادگی ریتاث  ی( ، بررس 13٩1، )   ی، عل زهیپاک    

 . رازی، ش رازیارشد ، دانشگاه ش  یکارشناس  نامه

و خودپن داره    یلیشرفتتحص  یپ  تی  معلمان ب ر خالق   تیآموزش خالق  برنامه ریتأث  ی(، بررس13٩3السادات، )  افضل ، ینیحس    

 .23، دوره 1شماره  ، یآموزش  یها  ینوآور  یپژوهش-  یعلم  آموزان، مجله  دانش
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