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 چکيده
پژومف صاضؼةل كلظمركیؽان جمزل ةل عماكق ظالقیث گیكفمرددرکحاب مای عكمم جسؼةی 

 ایل پژومف ةل روش جممیفی و از لمع جضكیق كضحما دوره ی اةحغایی السام قغه اؿث. 

.  اةؽار گؼد جكام كحل، جناویؼ، وجكؼیلما كمرد ةؼرؿی قؼار گؼفث در جضكیقالسام قغ کل 

آوری اطالعات چک قیـث ةمده اؿث، ةؼای جسؽیل و جضكیق اطالعات ةل دؿث آكغه از کغ 

گػاری و جسؽیل و جضكیق  جفـیؼی اؿحفاده قغه اؿث، مكچلیل از روقمای آكار جممیفی 

قاكق فؼاوالی درمغ فؼاوالی، زغاول و لكمدارما اؿحفاده گؼدیغه اؿث. لحایر یافحل ما لكان 

كمقفل ی صافظل قلاظحی در جكاكی   ةؼرؿی قغه،  کل از ةیل كمقفل مای کل كی دمغ 

ةار 48ةیكحؼیل وكمقفل ی جفکؼ ارزقیاب ةا 34/44ةار جکؼار ودرمغ فؼاوالی 247زكیلل ما ةا 

 کكحؼیل كقغار را دارد.61/8جکؼار ودرمغ فؼاوالی 

ظالقیث جضكیق كضحما، کحاب عكمم جسؼةی دةـحان، :واژگاى کليدي
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 هقدهه

 ریةا ظالقیث كطكف رتقغ از قعاعیانمـج لـیا غـیدجؼ یـة کل ؿثاو زاتكحیاا از و كیآد دفؼ ةل كلضنؼ یما قگفحی از القیثظ

 یکی قک ةی. ددگؼ كی نملكمر ظاقف تمفا ةل ما لكالل مكیل رمگػر از را نلـاوا ؿثا هقغ دهلما یعلود ةل كیآد روان در کل ؿثا جعاقی

 ناـكآر افغـما غـلایجمـك ناـلـا لـک ؿثا یژگیو مكیل لکكکـة. ثـؿاوا ثـظالقی یا و فؼیللغگیآ رتقغ ن،لـاا یما یژگیو یتاجؼیلز از

 اده)ظالؽ. ؿثا مكگالی یكؼا نکادکم در ظالقیث ،1ؿلرلغا گفحل ةل. زدؿا قکمفا را دظم یما لاییاجم  و آورد غـپغی را دمـظ لـیالاگؼ

 للغاجم كی معكم زشكمآ. ةاقغ زاكعلایؼـة غـكفی یاـچیؽم یـكعل لـة لغاجم كی زانكمآ لفدا در معكم زشكمآ ةمحؼیل صقیقث در  (.1358،

 ؾـک ؼـم ایؼـة لـقرو ای هغـیلآ و اقكـؿ یطـكض یک ی،قم دقحناا یک اظحلـؿ ایؼـة لئمـكـ لغوقمؼ یک انعلم ةل زكمآ لفدا ةل

 ریمكکا ةل را لماآ و ملغد شگـحؼ را فمككان و درك انكیؽ جا کلغ كی کكک زانكمآ لفدا ةل معكم بظم زشكمآ.غـلكای کـکك ؼـیگد

 در ظالقیث ةضخ. (1387 ،کیرلا)ا غ.ـلكای بـجؼغی و جكمیف حلـؿآرا و آزاد زاكعل یک اریلگمغ و ؿاظث در انلغوقمؼ ةا للالغیككلغا

 جفکؼ ةل را او جا دگیؼ افؼ را زانكمآ لفدا نكماپیؼ ةایغ دییاز ازمقم و ءقیاا. دقم كی طكؼةم ؿیدر ةؼلاكل کق ةل صقیقث در معكم زشكمآ

. دةتؼ ةاال دظم در را قظال جفکؼ ةل نؿیغر یماركعیا جا زدةیاكم را انیگؼد رداآ و ظمیف رکا از هلغزؿا دلحقاا ةایغ او. دارد وا ءقیاا رهةادر قظال

 انجم كی لیؽ را ما زلتل یلا ایؼز لیـث ةـحلوا نکادکم در سصـا کاكالً درك لمعی دزمو ةل كاًاقؽا و اردلغ كلفی كامیث دلحقاا گملل یلا

 لفدا را گیدكاآ یلا ةایغ قظال و عككی جفکؼ كیللز ورشپؼ در. دکؼ دیساا نكعككا و قغیلوا یثامغ و جسؼةل زككل از ن،گملاگم یطاقؼ جضث

 لماآ ایةؼ و کللغ ككعل و قلاؿایی را كـائق نقادظم ،کللغ هككامغ را لماآ ،کللغ ؿیرةؼ را كـائق للغاةحم کل یكآور دزمو ةل زانكمآ

 . (1381 ده،گؼ داری)ؿؼ كلاؿب ةاقلغ صق راه یافحل دمغدر

 مكل در غــةای غیــکكی مای كمارت لــای. رود یــك كارــق ةل ؼیــیادگی در ثــكمفقی یــاؿاؿ عاكق ،ظالق جفکؼ مای كمارت

. ثــاؿ یادگیؼی اكؼ ةا ما ةچل کؼدن ؼــدرگی ةؼای كلغ قغرت یــروق القــظ جفکؼ دادن رواج. کللغ غاــپی رواج یــدرؿ مای كمضمع ی

 ،ظالقیث ،چلیل مك. دملغ كی لكان ظمد از جؼی ةیف لفؾ ةل اعحكاد و الگیؽه روز ةل روز ،قملغ كی جكمیف ظالق جفکؼ ةل کل مایی ةچل

 ظؼفیث ةؼدن ةاال. ازدــؿ كی فؼامك ةؼایكان ،دارلغ ازــلی لاكعكمم ای غهــآیل ةا یــرویاروی ةؼای آلان کل را ؼیــپػی - العطاف مای كمارت

 كی رولف مزانــآك دالف در یــوقح ظالقیث .کلغ کكک ةمحؼ ای زاكعل ؿاظحل در ككارکث ةل و قمد زلغگی غلای ةاعخ جمالغ كی ظالقیث

 ةؼای آكمزان دالف. ةاقغ داقحل را الزم قؼایط و فؼمث گملاگمن فکؼمای ةا غنــق درگیؼ و آزكایف ةؼرؿی و کكف ةؼای ما آن کل گیؼد

 کل زایی گؼاؿث پؼؿف کالس یک ،قمد كی آكمزان دالف در ظالقیث ةاعخ چل آن. دارلغ لیاز كلاؿب قؼایط ةل ظمد ظالقیث قکمفاؿازی

 کل زایی ؛گیؼلغ كی کقــق زغیغ پیملغمای کل زایی ،کللغ كی ؼحــكط ةؼالگیؽی چاقف و كعكمل غیؼ مایی فــپؼؿ اگؼدــق و كعكك

 كـائق ةؼای ای جازه مای صق راه و کارما راه کل زایی ؛ملغــق كی عؼضل ـ کالكی و ةغلی ،دیغاری كعحكف مای روش ةل ما لظؼیل و فکؼما

  .(1387 ،ظمرقیغی و کكاقی)كیؼ .کلغ كی پیغا کللغه جعییل قیكث و غرــق عكق و الغیكل مای زكمه کل زایی و مدــق كی یافث

 (عنب2006 ) 3ةاقؽاك (2،1379ؿیكملحل)قمد. كی قـصام ملـكعك قلاظحیی فؼایلغما کارةؼد از ذملیکل اؿث یا پغیغه ظالقیث

 از كلاطقی ارجتاط و مكؽكان فعاقیث لیازكلغ ظالقالل یما یرولمآ کل یافحل دؿث لحیسل ایل ةل و داده قؼار ةؼرؿی كمرد را ظالقیث قلاؿی

 طشــؿ از -1:دارلغ توجفا دیگؼان ةا لظؼ ؿل از ظالق ةـیار افؼاد  لیـحلغ یکغیگؼ ةا یقم ارجتاطی یدارا كعكمل طمر ةل کل اؿث كغؽ

 ةمؼه ،قمد یـك یگؼ كیالسی كغؽ پیكالی ةعف یكلـؿو لـة لـک ؼاـمكگ ؼـجفک غرتـق از -2؛ؼظمردارلغــة نیــجعن فــدال از یــةاالی

 ؼاملگاكیــاگو ؼــجفک قــكقاة در ،غــةاق حلــداق مدــزو ضیشــم قــص راه کــفقطی کل افحغ كی کار ةل زكالی مكگؼا جفکؼ  مـحلغ كلغ

ؼ ــلظی نتیــع یاــم لغهــدم حقالــال غــقادرل -3 (1372،حانــ)دادؿدارد  پاؿط چلغیل كـأقل یک ةل ةحمان کل قمد كی عكق اردو

 .کلغ كی ایفا كمكی ةـیار لقف ظالقیث در پیكالی ةعف رؿغ لظؼ كی ةل ةلاةؼایل کللغ جلظیك مدـظ كالیـپی فـةع در را ؼیلـلف یـلمراپ

و  جوا ةا كؼاصكی در اؿث ككکل ،زلغگی جسارب ةل دؿحیاةی و ؼدـف رقغ ةا مكؼاه و جغریر ةل ظالقیث اؿث كعحقغ (1999 ،4مـ)رالک

 یاةغ.  جضمل قمد یـك ؼـظام انـزك ملـط در لـک یـدمایوفؼ

 

 خالقيت مهفهو
 ،قیورپؼ یماوقككؼ در زككل از للروزا لغگیز حؿطم مكل در جقؼیتاً کل ؿثا دهةم هپیچیغ رةـیا و دهگـحؼ كفممكی ارهمكم ظالقیث

 (. 68. ص ، 2007 ران،مكکا و 5)فیلک ؿثا دهکؼ ذقغقكا لفم و دقحناا مكچلیل و عككی و فؼملگی
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 از یةعغ ظالقیث طؼفی از ،ملغد كی قکق را قظال جفکؼ عكسكم در کل ؿثا هقغ جكکیق یعلامؼ كسكمعل از قعوا در ظالقیث

 نگملاگم تجضقیقا و تكطاقعا دزمو ةا یلاةلاةؼ. دکؼ نةیا تکككا قاقب در صحیرا ةل انجم لكی را نلـاا رفحار و ؿثا نلـاا رفحار دةعاا

 (.1372عاةغی،ؿث)ا هلكغ ئلارا ظالقیث از قتمقی قاةق و زاكع جعؼیف زملم نلكلاؿاروا و ورشپؼ و زشكمآ نكحعننا

 كی زشكمآ طؼیف از كا. دقم داده زشكمآ لغاجم كی ةكکل لیـث جیذا ظالقیث کل لكایالغ كی چلیل لكلاؿیروا بچمرچا وزهكؼا

 كلاؿب یما صق راه ةل و لغدازةپؼ تككکال ؿیرةؼ ةل اگؼوا جفکؼ طؼیف از و کللغ فکؼ لكعكم غیؼ یما راه ةل کل میكد دیا نکادکم ةل لیكاجم

 یاةغ.ؿث د

 را هگیؼلغدیا کل لظؼیاجی كقاةق در صـاؿیث و یپػیؼ فلعطاا ر،ةحکاا رتقغ از ؿثا جؼکیتی ظالقیث ان،كحفکؼ از ةؼظی هعقیغ ةل

. دةم مغاظم انیگؼد دیظكلم صحكاالًا و قعنی ضایثر آن صامق کل ةیلغیكغ كمقغ و وتكحفا لحایر ةل للاكعقم جفکؼ از رجظا زدؿا كی درقا

 دیكیال 1875 ةل را کككل یلا رظمم (oxford) ردکـفمآ ی لاكل واژه در. اردلغ طماللی عكؼ ظالقیث واژه کل کلغ كی رهقاا مكچلیل او

 .(1382 ی،ؿغ)ا ؿثا آورده نكیا ةل ؿعل »قکـپیؼ«ق ظال رتقغ از کحاةی در کل مغد كی لـتث

 ةل کل یزغیغ یما هیغا و عقایغ وی لظؼ از. ةاقغ پػیؼدةؼرکا کل لغدا كی زغیغ یعقایغو ما هیغا را ظالقیث (2007) 6لیكل اقیلغ

 را ظالقیث وی ،ةاقغ جعمغو ققحیاا مكـحكؽ کل ؿثا زغیغ یچیؽ دیساا یلغافؼ ظالقیث ،لیـث ةیف دازیپؼ لظیا یک دلپیملغ قعیثوا

 .  لغدا كی ما ؿكتقو فـاللا از كحأدؼ

 تككکالو كـأقل صق ركلظم ةل ری،ةحکاواکحكافی ا س،ؿحؼد قاةقو مضیش ،كلاؿب ،كفیغ ،زغیغ پاؿط را ظالقیث (2009) 7یپلغ

  لغ.دا كی

 

 پژوهصپيطينه 
 ،کل ةؼای ةؼرؿی رولغ جضمقی ظالقیث در کمدکان السام قغ (1384-85)دکحؼ قعكل اكیؼی و ؿكالل اؿعغی جمؿطدر پژومكی 

ةل ممرت جنادفی و ( دظحؼ 120پـؼ و  120 )کمدك 240از كسكمع  .ؿاقل قمؼ امفمان مغف ایل پژومف قؼار گؼفحل قغ 10جا  4کمدکان 

داده مای ایل  .ما و كغارس اةحغایی دو كلطقل آكمزش و پؼورش قمؼ امفمان الحعاب قغلغ كمغکمدك ازةا اؿحفاده از لكملل گیؼی ظمقل ای 

زوزی  مای  ةا روش جضكیق واریالؾ كقایـلزكع آوری و ( A,B ةعف جنمیؼی فؼم ) 8پژومف ةا اؿحفاده از آزكمن جفکؼ ظالق جمرلؾ

 رولغ، ایل در و کؼد كی پیؼوی جضمقی رولغی ازیافحل مای ایل پژومف صاکی از آن ةمد کل ظالقیث در کمدکان  .كیالگیل ما جضكیق قغ

 وقی .ثاؿ ةمده داةث جقؼیتاً ؿلی گؼوه چمار مؼ در اةحکار و ؿیاقی مای كمقفل مكچلیل لغاقحلغ یکغیگؼ ةا كعلاداری جفاوت پـؼان و دظحؼان

 رولغی از کمدکان در ظالقیث رؿغ كی لظؼ ةل كسكمع در ةمده. كحغیؼ ما گؼوه ةل جمزل ةا دظحؼان و پـؼان در ةـط ی كمقفل لكؼات كیالگیل

         .غکل كی پیؼوی جضمقی

روش کكی ةؼای ككعل کؼدن از لدر پژومف ظمد ک(1392)رضایی  ، عیـیكضكغرضا اكام زكعل ،عكیؼضا عناره ،غا كضكغیل

كمقفل ما اؿحفاده قغه اؿث و ةؼای ةؼرؿی و جضكیق كضحمای درس ملؼ دوره راملكایی از روش فؼم جضكیق كضحمای کكی السام قغه 

 آن جمؿط ماصب لظؼان و .زاكعل آكاری ایل پژومف از کحاب مای آكمزش ملؼدوره ی راملكایی ةؼای كطاقعل الحعاب قغه اؿث. رواییاؿث

 آكمزش درؿی  ةؼای جضكیق كضحمای کحاب .ةل دؿث آكغ /.92 ممقـحیكحعننان جعكیك و جؼةیث و پایایی آن ةا اؿحفاده از فؼكمل پایایی 

 و )جضكیق جضكیكی روش و درمغ وكیالگیل( آكارجممیفی )فؼاوالی، کكک ةل ما داده و قغه اؿحفاده کغگػاری طؼح از راملكایی دوره ملؼ

جفکؼ مكگؼا ةا كمقفل ی کل  ،ما لكان دملغه آن ةمد یافحل كضحما و جضكیق ةعف در قغ. گؼفحل قؼار جضكیق كمرد ما( درمغ و فؼاوالی جفـیؼ

 درمغکل 67/34 ةا واگؼ  مكچلیل جفکؼ .درمغ کكحؼیل جمزل ةل آلما ممرت گؼفحل 51/5درمغ ةیكحؼیل و كمقفل مای جفکؼ ارزقیاةی ةا 5/57

در  .کحاب ةل کار گؼفحل قغه اؿث كحمن در ةیكحؼ کل درمغ24/19 ةا قلاظحی صافظل و اؿث قغه ةؼده کار ةل کحاب جناویؼ و كحل در

مای دیگؼ قغه اؿث ةا جمزل ةل ایلکل زؽوه  كمقفلپایل کكحؼیل جمزل را لـتث ةل مؼ ؿل در کحب درؿی  رزقیابكسكمع ةل كمقفل جفکؼ ا

 .كمقفل مای كمك در ظالقیث ةل قكار كی آیغ

جضكیق كضحمای کحاب درؿی عكمم جسؼةی ؿال دوم راملكایی ةؼ اؿاس عماكق ( کل 1391-92عناره)پژومف قیال ؿكیكی و عكیؼضا 

زاكعل آكاری ایل پژومف كضحمای کحاب عكمم جسؼةی .پیكایكی ةؼای جضكیق كضحما ةل کار ةؼده قغه اؿث –روش جممیفی زظالقیث گیكفمرد ا

ةؼای جضكیق  .فؼم جضكیق كضحمای كضقف ؿاظحل ةا جمزل ةل عماكق ظالقیث گیكفمرد ةمد پژومف  ةؽار ایلؿال دوم راملكایی ةمده اؿث ا

در كؼصكل  .كضحمای کحاب درؿی عكمم جسؼةی دوم راملكایی از یک طؼح کغگػاری اؿحفاده قغه اؿث کل آن را در ؿل كؼصكل السام داده الغ

                                                           
6

 . Linda Niman 
7
 Pandey. 

8
 Torrance Test of Creative Thinking 
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كؼصكل دوم کكیل واصغما در جكاكی قـكث ما ةا  ؛جقـیك کؼده الغ (جناویؼ و زغول ،فعاقیث ما ،جکاقیف ،كحل)اول کحاب را ةل چمار قـكث 

در كؼصكل ؿمم  ؛ظالقیث گیكفمرد كطاةقث داده الغ و در زغول كؼةمطل دتث قغه اؿث مای قاظلاز لظؼ ،جكاس ةا طتقل كمرد لظؼ

ةؼ اؿاس لظؼات  پژومفروایی اةؽار ایل  .لاؿایی و قكارش قغه الغواصغمایی کل در ؿطش ةاالی عماكق ظالقیث گیكفمرد قؼار داقحلغ ق

مای ایل   طتف یافحل /.(.93)كقغار آنكمرد كضاؿتل قؼار گؼفحل اؿثممقـحی كحعننان جعكیك و جؼةیث قاةق قتمل و پایایی ةؼ اؿاس فؼكمل 

كمقفل جفکؼ  ةلفکؼ مكگؼا جاکیغ زیادی کؼده اؿث و مای ؿطش صافظل قلاظحی و ج كمقفلکحاب درؿی عكمم جسؼةی دوم راملكایی ةل  پژومف

واگؼا و ارزقیاب کكحؼ جمزل کؼده اؿث در لحیسل در كضحمای کحاب عكمم جسؼةی دوم راملكایی ةیل ؿطمح ظالقیث گیكفمرد جعادل كلاؿتی 

 .ةؼقؼار لکؼده اؿث و ةایغ جمزل ةیكحؼی ةل دیگؼ كمقفل ما قمد

 

 سواالت پژوهص

 پژوهصسوال کلی  

 دوره ی اةحغایی چگملل اؿث؟ ازحكاعی دوره اةحغایی كیؽان جمزل ةل عماكق ظالقیث گیكفمرد در امغاف كنمب دروس كطاقعات

 سواالت جزیی
دوره اةحغایی دوره ی اةحغایی چگملل  پایل ؿمم كیؽان جمزل ةل عماكق ظالقیث گیكفمرد در امغاف كنمب دروس كطاقعات ازحكاعی

 اؿث؟

دوره اةحغایی دوره ی اةحغایی چگملل  پایل چمارم كق ظالقیث گیكفمرد در امغاف كنمب دروس كطاقعات ازحكاعیكیؽان جمزل ةل عما

 اؿث؟

دوره اةحغایی دوره ی اةحغایی چگملل پایل پلسك كیؽان جمزل ةل عماكق ظالقیث گیكفمرد در امغاف كنمب دروس كطاقعات ازحكاعی 

 اؿث؟

دوره اةحغایی دوره ی اةحغایی چگملل پایل قكك در امغاف كنمب دروس كطاقعات ازحكاعی  كیؽان جمزل ةل عماكق ظالقیث گیكفمرد

 اؿث؟

 

 پژوهص روش  
 از عماكق ظالقیث گیكفمرد و مای كؤقفل لكمدن ككعل زمث جممیفی روش از کل كضحماؿث جضكیق لمع واز جممیفی پژومف روش

 لظؼی كتالی از اؿحفاده ةا و اؿث قغه اؿحفاده اةحغایی ی دوره عكمم جسؼةی دروس كضحمای جضكیق و ةؼرؿی كلظمر ةل كضحما جضكیق روش

 قغ.  عماكق ظالقیث گیكفمرد پؼداظحل مای كمقفل ی جمیل ةل قالملی اؿلاد ی كطاقعل و پژومف

 جفکؼ ارزقیاب. -4 جفکؼ واگؼا، -3 جفکؼ مكگؼا، -2قلاظحی، صافظل -1: از ماعتارجلغ كمقفل ایل

 

 آهاري ي نوونه و جاهعه
 کحاةمای زاكعل ایل از کل ةاقغ كی اةحغایی ی دوره جسؼةی عكمم دروس كضحمای كضحما، جضكیق ةعف در پژومف آكاری ی زاكعل

 .الغ قغه الحعاب كطاقعل ةؼای قكك و ؿمم،چمارم،پلسك ی پایل جضؼةی عكمم درؿی

 

 اتزار پژوهص
كمقفل مای جغویل قغه وجضكیق کحاب مای درؿی قاكق: جضكیق كحلمن، جناویؼ، جكاریل وپؼش مای  پژومفاةؽار پژومف در ایل 

کحاب عكمم پایل مای ؿمم جا قكك دةـحان ةمد. وةل كلظمر پاؿط ةل كـئكل ی كمرد لظؼ کل كیؽان ةل كمقل مای عماكق ظالقیث گیكفمرد در 

-جفکؼ مكگؼا-حغا ةا اؿحفاده از كمقفل مای جغویل قغه کل قاكق: صافظل ی قلاظحیكضحمای عكمم جسؼةی دوره ی اةحغایی جمزل قغه اؿث. اة

 كضحمای کحاب مای درؿی پؼداظحل قغ.جفکؼ ارزقیاب ةل جضكیق امغاف و -جفکؼ واگؼا

 

 ي پژوهص یافته ها
ؿاس عماكق ظالقیث پایل مای ؿمم جا قكك دةـحان ةؼ ا جسؼةی عكمم کحاب كحل جطتیف از آكغه دؿث ةل مای داده ةل جمزل ةا

 ( لحایر زیؼ صامق قغه اؿث. 1-4گیكفمرد )زغول
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 پایه هاي سوم دتستاى تا عواهل خالقيت گيلفورد تجرتی علوم کتاب . تطثيق1-4نوودار 

 
 

درمغ 33/33طتف ةؼرؿی مای السام قغه از جضكیق کحاب عكمم ؿال ؿمم دةـحان لكان داد کل كمقفل ی صافظل قلاظحی ةا 

 درمغ کكحؼیل جمزل را در کحاب عكمم ؿمم دةـحان ةل ظمد اظحناص داده الغ.70/14ةیكحؼیل و كمقفل ی جفکؼ ارزقیاب ةا 

 

 پایه چهارم دتستاى تا عواهل خالقيت گيلفورد تجرتی علوم کتاب . تطثيق2-4جدول 

 زكع جفکؼ ارزقیاب جفکؼ واگؼا جفکؼ مكگؼا صافظل قلاظحی عماكق ظالقیث گیكفمرد

 كحل
 132 21 26 34 51 فؼاوالی

 100 90/15 69/19 75/25 63/38 درمغ

 

 پایه چهارم دتستاى تا عواهل خالقيت گيلفورد تجرتی علوم کتاب . تطثيق2-4نوودار 
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 پایه هاي سوم دتستاى تا عواهل خالقيت گيلفورد تجرتی علوم کتاب . تطثيق1-4جدول 

 زكع جفکؼ ارزقیاب جفکؼ واگؼا جفکؼ مكگؼا صافظل قلاظحی عماكق ظالقیث گیكفمرد

 102 15 25 28 34 فؼاوالی كحل

 100 70/14 50/24 45/27 33/33 درمغ
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 ةار جکؼار و  51لحایر ةغؿث آكغه از جضكیق کحاب عكمم ؿال چمارم دةـحان لكان داد، كمقفل ی صافظل قلاظحی در جكاكی زكیلل ما ةا 

کكحؼیل جمزل را لـتث ةل ؿایؼ كمقفل ما ةل  90/15ةار جکؼار و درمغ فؼاوالی21ةیكحؼیل و كمقفل ی جفکؼ ارزقیاب ةا 63/38درمغ فؼاوالی 

 ظمد اظحناص داده اؿث.

 

 پایه پنجن دتستاى تا عواهل خالقيت گيلفورد تجرتی علوم کتاب . تطثيق3-4جدول 

 زكع جفکؼ ارزقیاب جفکؼ واگؼا جفکؼ مكگؼا صافظل قلاظحی عماكق ظالقیث گیكفمرد

 كحل
 148 10 20 48 70 فؼاوالی

 100 75/6 51/13 43/32 29/47 درمغ

 

 پایه پنجن دتستاى تا عواهل خالقيت گيلفورد تجرتی علوم کتاب . تطثيق3-4نوودار 

 
 

درمغ ةیكحؼ از ؿایؼ كمقفل  29/47در کحاب پایل پلسك طتف جضكیق و ةؼرؿی السام قغه در كی یاةیك کل كمقفل ی صافظل قلاظحی ةا 

 .کكحؼ از ؿایؼیل ةل کار رفحل اؿث 75/6ما كمرد جمزل قؼار گؼفحل اؿث وكمقفل جفکؼ ارزقیاب ةا 

 

 پایه ضطن دتستاى تا عواهل خالقيت گيلفورد تجرتی علوم کتاب . تطثيق4-4جدول 

 زكع جفکؼ ارزقیاب جفکؼ واگؼا جفکؼ مكگؼا صافظل قلاظحی عماكق ظالقیث گیكفمرد

 كحل
 180 11 23 60 86 فؼاوالی

 100 11/6 77/12 33/33 77/47 درمغ
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 پایه ضطن دتستاى تا عواهل خالقيت گيلفورد تجرتی علوم کتاب . تطثيق4-4نوودار 

 
 

كمقفل  77/47لحایر صامق از جضكیق امغاف كػکمر در کحاب عكمم پایل قكك دةـحان لكالگؼ ایل اؿث کل كمقفل ی صافظل قلاظحی ةا 

 ةل جؼجیب ةیكحؼیل و کكحؼیل جمزل ةل آلما قغه اؿث. 11/6ی جفکؼ ارزقیاب ةا

 
 پایه هاي سوم تا ضطن دتستاى تا عواهل خالقيت گيلفورد تجرتی علوم کتاب تطثيق 4-5جدول.

 زكع جفکؼ ارزقیاب جفکؼ واگؼا جفکؼ مكگؼا صافظل قلاظحی عماكق ظالقیث گیكفمرد

 كحل
 562 57 94 170 241 فؼاوالی

 100 14/10 72/16 24/30 88/42 درمغ

 

 پایه هاي سوم تا ضطن دتستاى تا عواهل خالقيت گيلفورد تجرتی علوم کتاب تطثيق 4-5نوودار 
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 تحث و نتيجه گيري
پؼورش ظالقیث یکی از كمقفل مای امكی وصحی ضؼوری در ةؼلاكل مای آكمزقی ملؼ اؿث و ةل زؼئث یکی از زاكع جؼیل لظؼیل 

 (.1387كؼةمط ةل ظالقیث جمؿط گیكفمرد دالككلغ آكؼیکایی، ارائل قغه اؿث.)كیؼکكاقی وظمرقیغی، 

ةل جضكیق كمقفل مای ظالقیث گیكفمرد در  (1392)رضایی  ، عیـیكضكغرضا اكام زكعل ،عكیؼضا عناره ،غا كضكغیلدر پژومف 

كضحمای کحاب ملؼ دوره ی راملكایی کكمر ایؼان پؼداظحل قغ. لحایر ایل پژومف در كمرد كیؽان جطتیف كضحمای کحاب ملؼ ؿال اول، دوم و 

درمغ ةیكحؼیل جمزل 78/65ؿال اول راملكایی ةا  درؿمم راملكایی ةا ؿطمح عماكق ظالقیث گیكفمرد لكان دادکل: كحل کحاب آكمزش ملؼ

(درمغ ةل جفکؼ ارزقیاب داقحل اؿث. در کحاب ؿال دوم راملكایی ؿطمح ظالقیث گیكفمرد 0راةل ؿطش جفکؼ مكگؼا و کكحؼیل جمزل را ةل ةا )

ان جطتیف درمغ کكحؼیل جمزل را داقحل اؿث.مكچلیل كیؽ07/1درمغ ةیكحؼیل و جفکؼ واگؼا ةا34/76لكان داد کل: كمقفل ی جفکؼ مكگؼا ةا

درمغ دارد و کكحؼیل جمزل ةل دو كمقفل ی جفکؼ  88/85كضحمای کحاب ملؼ ؿال ؿمم لكان داد کل: ةیكحؼیل جمزل ةل كمقفل یحفکؼ مكگؼا ةا

 (درمغ.0ارزقیاب و جفکؼ واگؼا ةا )

ط كضققیل دیگؼ در كسكمع از ایل جضقیف كی جمان لحیسل گؼفث کل کحاب مای ملؼ مؼ ؿل پایل لـتث ةل کحب دیگؼی کل جمؿ

 ةؼرؿی قغه اؿث از واگؼایی ةیكحؼی ةؼظمردار اؿث اكا ةایغ ةل كمقفل مای جفکؼ ارزقیاب در ایل کحاب جمزل ةیكحؼی قمد.

جكؼیل مای کحب پایل مای ؿمم جا قكك دوره ی اةحغایی ةل كمقفل ی صافظل قلاظحی اكا در جضقیف صاضؼ ةل كکؼر در كحل، جناویؼو

 مكگؼا لیؽ از ایل صیخ كـحذلا لیـث.پؼداظحل قغه و جفکؼ 

لحایر ةغؿث آكغه از جضكیق کحاب عكمم جسؼةی پایل مای ؿمم جاقكك دةـحان ةیالگؼ ایل اؿث کل از ةیل كمقفل مای ذکؼ قغه، 

ودرمغ فؼاوالی  ةار جکؼار87ةیكحؼیل و كمقفل ی جفکؼ ارزقیاب ةا  88/42ةار جکؼار و درمغ فؼاوالی241صافظل قلاظحی در جكام زكیلل ما ةا 

 کكحؼیل كقغار رادارد.14/10

ةا جمزل ةل كطاقعاجی کل در ایل زكیلل داقحل ام كعحقغم قکافی اؿاؿی ةیل ةؼلاكل مای درؿی و ظالقیث در کحب عكمم جسؼةی 

 کكحؼ بقیاارز جفکؼ و اگؼوا جفکؼ از ، كحمن و جكؼیل ما وزغاولیؼوجنا در قغ كالصظل یکلرمكالطم.  دةـحان وزمد دارد کل ةایغ امالح قمد.

 كمزب للغاجم كی و یلغآ كی رقكا ةل ظالقیث ورشپؼ در كمك یماارةؽا از جكؼیل ماو زغاول ،یؼوجنا یلکلا ةل جمزل ةا. ؿثاقغه  دهؿحفاا

 و جمیل در کل دقم كی دآورییا ؿیدر انیؽر ةؼلاكل و كؤقفیل ةل یلاةلاةؼ د،قم نگیؼلغگادیا در ظالقیث یفافؽا و قظال یجماركما ورشپؼ

 ردكم را كمك مقا دو یلا و کللغ دهؿحفاا بقیاارز جفکؼ و اگؼواجفکؼ ؿطش در اولزغ و یؼوجنا ازدوره ی اةحغایی  جسؼةی معكم بکحا جلظیك

 .ملغد ارقؼ قثد و جمزل
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 هراجعهناتع و 

 (، قلاظث وآكمزش ظالقیث در كغارس، جمؼان: الحكارات عاةغ1382اؿغی، لـحؼن) [1]

 (.كطاقعل ی رولغ جضمقی ظالقیث در کمدکان.1384-85اؿعغی، ؿكالل )اكیؼی، قعكل؛  [2]

. قغار قلاؿیرلاكل کانپایا. ةـحالیدپیف نکادکم ظالقیث ورشپؼ ةؼ معكم فعاقیث جأدیؼ ؿیرةؼ. (1387) وزفیؼ ،کیرلاا [3]

 .زاییر قمیغ هلكگادا

 .هچمؼ: انجمؼ. (1358). لؽادهظا عكی جؼزكل. هقگازكمآ در ظالقیث. دوةم ،قلآ [4]
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