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 چکيدُ
ُدف پژوُض صاضر ةررشی ىیزان ةرخّرداری کحاب ُای درشی پایَ طظو اةحدایی از 

ىؤنفَ پرورش خالكیث ، ىی ةاطد.  روش پژوُض جّغیفی  و از ٌّع جضهیم ىضحّا  اشث . 

ٌيٌَّ آىاری ایً پژوُض ، جيام کحاب ُای پایَ طظو اةحدایی ىی ةاطد. روش جسزیَ 

م ةَ غّرت کد گذاری  و جضهیم جفصیری اشث. ٌحایر صاغم از ایً پژوُض ٌظان وجضهی

 81و ىؤنفَ ی  اٌؿعاف پذیری ةا    ٪76/24فراواٌی ،    78ىؤنفَ شیانی   ةا  ىی دُد کَ 

  58و ىؤنفَ ی ةصط ةا     ٪11/31فراواٌی ،  98و ىؤنفَ ی اةحکار ةا    ٪71/25فراواٌی ، 

ىسيّع جيام ىؤنفَ ُای پرورش خالكیث ىّزّد در کحاب ُای  از   ٪41/18فراواٌی ،  

اةحدایی پایَ طظو را جظکیم ىی دُد  وةیظحریً فراواٌی ىرةّط ةَ ىؤنفَ اةحکار و کيحریً 

 فراواٌی ىرةّط ةَ ىؤنفَ ةصط ىی ةاطد.

، کحب درشی ، پایَ طظو ، پرورش خالكیثجضهیم ىضحّا  :ٍاشگبى کليدي
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 2، آرهيي ٍکيليبى1جَاد جْبى

 دکحرای ةرٌاىَ ریزی درشی داٌظگاه فرٍُگیان ، پردیس طِید رزایی ، کرىاٌظاه ، ایران 1
 داٌظسّی کارطٍاشی ؾهّم جرةیحی داٌظگاه فرٍُگیان ، پردیس طِید رزایی ، کرىاٌظاه ، ایران  2

 
 ٌّیصٍده ىصئّل:و ایيیم ٌام 

 آرهيي ٍکيليبى
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 تحليل هحتَاي کتت درسی پبیِ ضطن دٍرُ  اثتدایی

 هيساى ثرخَرداري از هؤلفِ پرٍرش خالقيتاز هٌظر  
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 هقدهِ

ِو ةظری اشث و در جيام اةؿاد زٌدگی اٌصان ٌلض دارد . خالكیث ؾتارت اشث از جضّالت داىٍَ دار و زِظی در خالكیث یک ٌیاز ى

فکر واٌدیظَ اٌصان ؛ ظّری کَ اٌصان ةحّاٌد ؾّاىم خالكیث را ةَ طیّه ُای زدید جرکیب کٍد . خالكیث ُيچّن ؾدانث ، دىّکراشی و 

اشث : ونی ؾاىم ىظحرك در جيام خالكیث ُا ؾتارت اشث از پرداخحً ؾّاىم زدیدی کَ  آزادی ةرای افراد ىخحهف دارای ىؿٍای ىخحهف

ؾيم خالكیث در آٌِا  ىّزّد ةّده و ةَ ؾٍّان ىسيّع ىیراث فرٍُگی ؾيم ىی کٍد ؛ فؿانیث ُای خالق وشیهَ ایی ةرای ٌّ آوری اشث . 

درٌؼر ؾيهی دارد و در صلیلث ىضػّل ٌِایی خالكیث اشث.  خالكیث ةیظحر یک فؿانیث ذٍُی وفکری اشث ؛ اىا ٌّآوری ةیظحر زٍتَ

یر ةگیرید کَ اٌصان ةرای اداىة ةلا و زٌدگی ٌیازُایی دارد و ایً ٌیازُا ةَ دنیم جغییر دائيی درخّاشث ُا، جيایالت و روش ُای زٌدگی جغی

ییر اشث.اگر اٌصان ةخّاُد ةرای ٌیازُای ىحغیر خّد ىی کٍد، ازظرفی ، طرایط ىضیعی کَ اٌصان در آن زٌدگی ىی کٍد ةَ ظّر روزىره در جغ

َ پاشخگّی طرایط زدید کٍِ ُای صم راه کَ رشد ىی در طرایط زدید، از ُيان راه صم ُای كدیيی اشحفاده کٍد در ٌِایث روزی فرا

ائم زدید خّد راه صهی ةیاةٍد ىضکّم ٌخّاٍُد ةّد و در ایً غّرت، ةلای اٌصان ةَ ىخاظره ىی افحد، افراد و زّاىؿی کَ ٌيی جّاٌٍد ةرای ىص

ةَ فٍا ُصحٍد و از ةیً خّاُد رفث .پیدا کردن راه صم ُای ٌّ در ُيَء ؾرغَ ُا ٌیاز ةَ اٌصان ُای خّش فکری دارد کَ آىادگی ةرخّرد ةا 

ضروری اشث و از ظرفی راه و  ایً ىصائم داطحَ ةاطٍد و كتالً آن را فرا گرفحَ ةاطٍد.ةدیً نضاظ اگر داطحً خالكیث ةرای اداىَ ی زٌدگی

روش آن آىّخحٍی ٌیز ُصث، ةِحر اشث زىیٍَ ُای آن فراُو گردد و ىِارت ُای الزم آن در زىان ىٍاشب ةَ افراد آىّزش داده طّد و زىان 

ان خی )شهیي ىٍاشب دوران کّدکی ىی ةاطد کَ ذًُ افراد در صال طکم گرفحً اشث و شٍگ ةٍای اونیَ جفکر در آن گذاطحَ ىی طّد

 (.1381خیهیّن ، 

( چِار ؾٍػر را ةرای خالكیث ةر طيرده اشث کَ ىاُیحی آىّزطی دارد ؛ شیانی ، اٌؿعاف پذیری ، اةحکار و ةصط . 1967گیهفّرد )

ی ةّدن ایده ؾٍػر شیانی ةَ کيیث وجؿداد ایده ُا ، اٌؿعاف پذیری ةَ جٍّع وگٌّاگٌّی ایده ُا ، اةحکار ةَ ىٍضػر ةَ فرد ةّدن  ویا غیر ىؿيّن

 (. 1392ُا و ةصط ةَ ززئیات ایده ُا ىرةّط ىی طّد )شارا ةرون ، ؾهیرضا صیدری ، شؿید ةخحیار پّر ، شیيا ةرون ، 

 

 ثيبى هسئلِ 
 در و پرورش و آىّزش ؾِده ةر چٍیً اٌصاٌِایی جرةیث و دارد ٌیاز خالق و ٌّاٌدیض ، ٌّآور ىتحکر، اٌصاٌِای ةَ 21 كرن جردید ةدون

 (.1385اشث)کردی ، یؿٍی ىؿهيان جضّل و جغییر ایً ؾاىالن دشث ةَ ٌِایث

 اكحػادی ركاةحِای زریان در ىیحّاٌد کٌٍّی، کظّری ىضّر داٌایی ؾػر در و ىیصازٌد زاىؿَ آن خالق افراد را زاىؿِای ُر آیٍده

 ٌحایر پژوُظِای ةر ةٍا .ٌياید شرىایِگذاری دخّ آىّزان داٌض ةَ خالكیث آىّزش در کَ داطحَ ةاطد ىعهّةی زایگاه ازحياؾی، و فرٍُگی

 آىّزان داٌض ىیان در خالكیث پرورش .اشث اکحصاةی اىری ىیداٌٍد، خالكیث ذاجی را خالكیث کَ غهط جػّرُای ةرخی خالف ةر و گٌّاگّن

 و ىدارس جٍِا ةرٌاىِریزیِای ٌَ آگاُی، ؾدم دنیم ةَ ىّارد ةصیاری در اىا .ةاطد ىدارس در یادگیری پیاىدُای ىذتث از یکی ىیحّاٌد

 کّدکان خالق روصیَ کَ اشث ٌّؾی ةَ ٌیز واندیً جرةیحی طیّه ةهکَ خالق ٌیصث، یادگیری و آىّزش ةر ىتحٍی ىؿهيان، آىّزطی روطِای

 (.1382ىیکٍٍد)ىیرزا آكایی ،  ٌاةّد را

« خالكیث »ن ةدرشحی روطً طده ةاطد . کهيَ خالكیث از ىّضّؾاجی اشث کَ درةاره آن ةضخ فراوان طده اشث ؛ ةی آٌکَ ىفِّم آ

فراوان ةَ کار ةرده «  داٌض آىّز خالق »، « ىؿهو خالق »در زىیٍَ ُای گٌّاگّن و درىؿاٌی ىخحهف ةَ کار ةرده طده اشث:  ؾتاراجی ٌؼیر 

؛ چگٌَّ ىی جّان خالكیث را اٌدازه  طده اشث ؛ آىا خالكیث در ىّرد ایً افراد ىؿٍی یکصاٌی ٌدارد . خالكیث ةؿضی ةیظحر اشث وةؿضی کيحر

گرفث ؟ خالكیث ةا پیظرفث جضػیهی و طخػیث فرد چَ ارجتاظی دارد ؟ چگٌَّ ىی جّان خالكیث را جظخیع داد ؟ آیا ىی جّان از ظریق 

 (.1381آىّزش ، خالكیث را پرورش داد؟ ) شهیيان خی خیهیّن ، 

 

 اّويت ٍ ضرٍرت
ىی  آٌِا .دارٌد دوش ةر ىؿهيان را ایً زىیٍَ در کهیدی ٌلض .اشث خالق جفکر رطد شپرور و آىّزش اُداف ىِيحریً از یکی

 ٌام ةَ پژوُظگران از جً دو .شازٌد فراُو را ٌّزّاٌان و کّدکان در خالكیث اىکان ػِّر گٌّاگّن، خالق روطِای از ةِرُيٍدی ةا جّاٌٍد

 رفحار ةَ ةاید آٌِا .گردد کّدکان رفحار خالق جلّیث ىّزب کَ ٌيایٍد فراُو طرایعی ةاید ىؿهيان " :ىی گّیٍد ةاره ایً در و ةرالیٍر گیر

 (.1376)صصیٍی ،"ٌيایٍد ایساد ىدرشَ در داٌض آىّزان خالق از جفکر گیری ةِره ةرای فرغحِایی و دٍُد پاداش خالق

 یادگیری ةِحرطدن ةَ ىی جّاٌد چگٌَّ و یاد ىی گیرد چگٌَّ زةان آىّز ىی دُد، روی چگٌَّ یادگیری کَ اشث ایً ةر جيرکز اىروزه

ةیظحر جّاٌایی  اٌصان .اشث یادگیری زاییده اىروز، دٌیای در اٌصان طگفث اٌگیز پیظرفث ُای (. ُية1390 ٌژاد، دریایی )پّر کٍد کيک خّد

 ىی ةخظد. ةاید فؿهیث را خّد ذٍُی جّاٌایی ُای و فکری ىی یاةد رطد یادگیری، ظریق از ىی آورد؛ دشث ةَ یادگیری ظریق از را خّد ُای
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 خالكیث از ٍُرورزی، ٌیز و ةیاٌی خّد پیظگاىی، خّش فکری، فردیث، اةحکار، ٌّآوری، اٌدیظَ، شعّح ةاالجریً جرویر ةرای کَ ةیاىّزیو

 چیزُای اةداعداشحاٌگّیی،  زیتایی، خهق .ٌدارد صدوىرزی دیگر(  طٍاخث و ىِارت ُرگٌَّ داىٍة خالكیث ) ةا گصحرش .کٍیو پظحیتاٌی

 1390 اىیررصیيی، جرزيَ ، 2008 اشث )پیٍک، ةّدن ىؿٍای اٌصان از ةخظی ُيَ ىؿٍا، ظهب و یاری کردن دیگران، داطحً دوشث زدید،

 (.15 : ص 

  جسرةَ ُای از زٌدگی زٍتَ ُای ُية زیرا اشث، ازحٍاب ٌاپذیر خالكیث کَ ( دریافث1988جاجارکیّیکز) نِصحاٌی، ىظِّر فیهصّف

 ىحػدیان اشث الزم ةٍاةرایً، اشث؛ آن واةصحَ ةَ ىا زيؿی و فردی اُداف جا فٍّاوراٌَ اکحظافات و پیظرفث ُا ٍُرُا، و زیتایی ُا ةَ صحَواة

 ، دٍُد )کریصحف و ىگدنٍا پرورش آىّزان داٌض و ىؿهيان در را خالكیث ىی جّاٌٍد کَ چگٌَّ ةاطٍد صصاس ٌکحَ ایً ةَ آىّزش وپرورش

2013 p 18،19 .) 
 

 پيطيٌِ ًظري 
( از زيهَ افرادی اشث ، کَ ةر غرآیٍد خالكیث جيرکز ٌيّده اشث . وی ىؿحلد اشث کَ خالكیث یک شاخحار پیّشحَ 1992ةاشادور )

رد و پّیا اشث و آن را ةَ ىذاةَ دایره ای ىی داٌد کَ شَ چیز درون آن زای دارد ؛ انف ( یافحً ىصائم خّب وىفید  ب( صم ىصائم  ج( کارة

 (.1390راه صم  )دکحر ىضيد زیدی ، شیيا گهزاری ، 

( ؾيم خالق را ؾيهی ىی داٌد کَ دارای دو ضاةعَ ی جازگی و ارزطيٍدی ةاطد .  اشتّرن ىؤنفَ ُای خالكیث را ةَ 1998آىاةیم )

حی خالكیث ؾتارجٍد از ُّش ، شَ دشحَ ىؤنفَ ُای طٍاخحی و فراطٍاخحی ، اٌگیزطی و طخػیحی جلصیو ىی کٍد . ىّنفَ طٍاخحی وفراطٍاخ

ی ، اٌگیزطی ، ؾاظفی و شیانی اٌؿعاف پذیری ، اةحکار ، ةصط ، جرکیب وجخیم .  ىؤنفَ ُای طخػیحی خالكیث ؾتارجٍد از ویژگی ُای طٍاخح

 (.1379ىّنفَ ُای اٌگیزطی خالكیث ٌیز طاىم اٌگیزش ، ؾالكَ و ؾاظفَ )كاشو زاده ، رفحاری .

 

 تعبریف خالقيت
 وطً طدن ىفِّم خالكیث در ایً كصيث ، ةَ جظریش ةرخی از جؿاریفی ك در ایً زىیٍَ ارایَ گردیده اشث ، ىی پردازیو .ةرای ر

خالكیث یکی از ىفاُیو پیچیده ی ىرةّط ةَ اٌصان اشث ، کَ ارایَ جؿریف روطً ، ةدون اةِام ، دكیق وىّرد پذیرش اکذریث 

 ىظکم اشث . ةَ اخحػار ةَ ةؿضی از ایً جؿاریف اطاره ىی طّد : رواٌظٍاشان و ىرةیان جؿهیو و جرةیث از آن

( ةَ ىؿٍای 1998( واژه ی خالكیث ةَ ىؿٍای افریٍٍدگی ، ٌّآوری و ةداؾث آىده و در فرٍُگ وةصحر )1337در نغث ٌاىَ ی دُخدا )

 ارایَ گردیده اشث . « ةّزّد آىدن»

خالكیث یک واژه ی فٍی اشث ، کَ اشاس اطاره ةَ آن »ً آورده اشث : ( در جؿریف واژه ی خالكیث چٍی1985فرٍُگ رواٌظٍاشی )

دشحَ از فرآیٍد ُای ذٍُی دارد ، کَ ةَ صم ىصأنَ ایده ُای جازه ، ىفِّم شازی و طکم ُای ٍُری ىٍسر ىی طّد کَ ةی ُيحا و ةدیؽ اشث 

 (.1375، ةَ ٌلم از کریيی ، 1985)آرجّر رةر ،.«     

ودیگری          « یؿٍی غیر ىؿيّل ةّدن آن »فکر خالق وصم خالكاٌَ ی ىصأنَ دارای دو طاخع اشث : ٌّآوری  گالور ىؿحلد اشث ، کَ ج

 (.1375، جرزيَ ی خرازی 1990گالور ،«)ىحٍاشب ةا کاری کَ در خّاشث طده »ارزش واؾحتار 

جفکری اشث ، کَ در زِات ىخحهف شیر ىی کٍد .  ىی داٌد و ةَ ٌؼر او ٌفکر واگرا ،« جفکر واگرا در صم ىصأنَ »گیهفّرد خالكیث را 

ىعانؿات وی درةاره خالكیث کَ ةر پایَ روش ُای جضهیم ؾّاىم اشحّار اشث ، افق ُای جازه ای را در طٍاخث و اٌدازه گیری خالكیث گظّد . 

ىصأنَ ، شیانی ، ایده ُای ٌّیً  ،  خّد خالكیث را ىحظکم از ُظث ةد اشاشی زیر ىی داٌد : صصاشیث ةَ« شاخحار ؾلم »گیهفّرد در ىدل 

  اٌؿعاف پذیری ، ُو ٌِادی ، جضهیم گری ، پیچیدگی و ارزطیاةی ، و ایً جؿریف از ىٍؼری طٍاخحی ةَ خالكیث ٌگریصحَ اشث .

 

 پيطيٌِ ي عوليبتی 

ىلعؽ    اةحدایی پرداخحٍد  ( در پژوُظی ةَ ةررشی جأدیر ةرٌاىَ آىّزطی اکحظافی ةر روی داٌض آىّزان2009ىیک ، شٌّيی ، ىؿير )

. جضهیم ٌحایر ٌظان ىی دُد کَ یادگیری فؿال ، اٌحخاب ةرٌاىَ ُای درشی جّشط داٌض آىّزان ،   دشحرشی ةَ ىٍاةؽ ىخحهف ، اکحظافات ، 

ض خالكیث داٌض خّد ارزطیاةی ، پیدا کردن ىصأنَ و صم ىصئهَ کَ ؾٍاغر ةرٌاىَ آىّزطی اکحظافی ىی ةاطد ةَ ظّر ىؿٍاداری ةاؾخ افزای

( در ىعانؿَ ای آزىایظی ةا ةیض آزىّن و پس آزىّن ، ةَ ةررشی جأدیر اشحفاده از 2006دروىٌّد و ُيکاران ) –آىّزان گردیده اشث. روزاس 

ی ( ةر روی کّدکان پرداخحٍد . ٌحایر صاکETروش ُای ٌّیً جدریس ٌؼیر ؛ یادگیری ىظارکحی ، آىّزش جفکر اٌحلادی و غضتث اکحظافی )

 (.1389از افزایض ىؿٍادار خالكیث داٌض آىّزان در پس از آزىّن ةّد )دکحر ىریو افضم خاٌی ، دکحر ؾتدانرصیو ٌّه اةراُیو ، 
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ةَ ؾلیده ةرخی از ىحفکران ، خالكیث جرکیتی اشث از كدرت اةحکار ، جٍؿعاف پذیری وصصاشیث در ىلاةم ٌؼریاجی کَ یادگیرٌده را 

کر ٌاىؿلّل ةَ ٌحایر ىحفاوت و ىّند ةیٍدیظید کَ صاغم آن رضایث طخع و اصحياال خظٌّث دیگران خّاُد ةّد                      كادر ىی شازد خارج از جف

 (. 1392)نیال شهیيی ، ؾهیرضا ؾػاره ، 

د پاییً جر از ظتق ٌحایر پژوُض کَ آكای ىزیدی و خاٌو گهزاری ، ىیزان جّزَ ةَ خالكیث در کحاب ُای اول و دوم اةحدایی در ص

ةّد « 1ضریب درگیری ةاالجر از »و کحاب ُای شّم وچِارم و پٍسو اةحدایی در صد ةاال جر از ىحّشط «1ضریب درگیری پاییً جر از »ىحّشط 

 ، اىا کحب ىّرد ىعانؿَ از نضاظ جّزَ ةَ ىؤنفَ ُای خالكیث ، ةَ خػّص در ةخض ىحً درس ُا و جػاویر ، ٌیاز ةَ ةازٌگری و اغالصات

 (.1390اشاشی دارٌد)ىضيد زیدی، شیيا گهزاری ، 

دکحر ىریو اصدی و ُيکاران ةَ اةً ٌحیسَ رشیدٌد کَ ٌحایر آزىّن آٌکّوا ٌظان داد ةیً ٌيره پس آزىّن ىؤنفَ ُایی شیانی ، اةحکار  

ریو اصدی، ٌّر ىضيد رضایی ، و ةصط جفاوت ىؿٍی داری وزّد دارد اىا ةیً پس آزىّن ىؤنفَ اٌؿعاف پذیری جفاوت ىؿٍی داری ٌیصث)ى

 (. 1392ؾهی دالور، ٌادر پادروٌد ، 

 کّدکان خالكیث رطد ىیزان روی ةر ةَ ىؿهو خالكیث آىّزش جأدیر ةررشی ُدف ةا (1390) ؾػاره و کًِ افظار کَ پژوُظی در  

 ةّده اٌد دیده خالكیث آىّزش ىؿهيان جؿهیو جضث کَ اةحدایی اول پایَ کّدکان رطد خالكیث ىیزان کَ رشیدٌد یافحَ ایً ةَ دادٌد، اٌسام

 (.1393دُلاٌزاده،  ،صسث دُلاٌی ،شساد زاده طاه ؾهی اشث)ىضيد ةیظحر ةّدٌد، ٌدیده خالكیث آىّزش ىؿهياٌظان کَ کّدکاٌی ٌصتث ةَ
 

 سَاالت پصٍّص
ن پرداخحَ طده اشث و ةیظحریً ـ در کحاب ؾهّم جسرةی  پایَ ی طظو  اةحدایی ةَ ُر یک از ىؤنفَ ُای خالكیث ةَ چَ ىیزا 1

 وکيحریً ىؤنفَ ُی کَ در آن کحاب پرداخحَ طده اٌد کدام اٌد ؟ 

در کحاب ریاضی   پایَ ی طظو  اةحدایی ةَ ُر یک از ىؤنفَ ُای خالكیث ةَ چَ ىیزان پرداخحَ طده اشث و ةیظحریً وکيحریً  -2

 ىؤنفَ ُی کَ در آن کحاب پرداخحَ طده اٌد کدام اٌد ؟

کحاب كرآن   پایَ ی طظو  اةحدایی ةَ ُر یک از ىؤنفَ ُای خالكیث ةَ چَ ىیزان پرداخحَ طده اشث و ةیظحریً وکيحریً  در -3

 ىؤنفَ ُی کَ در آن کحاب پرداخحَ طده اٌد کدام اٌد ؟

طده اشث و ةیظحریً در کحاب ىعانؿات ازحياؾی   پایَ ی طظو  اةحدایی ةَ ُر یک از ىؤنفَ ُای خالكیث ةَ چَ ىیزان پرداخحَ  -4

 وکيحریً ىؤنفَ ُی کَ در آن کحاب پرداخحَ طده اٌد کدام اٌد ؟

در کحاب فارشی خّاٌداری  پایَ ی طظو  اةحدایی ةَ ُر یک از ىؤنفَ ُای خالكیث ةَ چَ ىیزان پرداخحَ طده اشث و ةیظحریً  -5

 وکيحریً ىؤنفَ ُی کَ در آن کحاب پرداخحَ طده اٌد کدام اٌد ؟

اب فارشی ٌّطحاری   پایَ ی طظو  اةحدایی ةَ ُر یک از ىؤنفَ ُای خالكیث ةَ چَ ىیزان پرداخحَ طده اشث و ةیظحریً در کح -6

 وکيحریً ىؤنفَ ُی کَ در آن کحاب پرداخحَ طده اٌد کدام اٌد ؟

َ طده اشث و ةیظحریً در کحاب کار و فٍاوری  پایَ ی طظو  اةحدایی ةَ ُر یک از ىؤنفَ ُای خالكیث ةَ چَ ىیزان پرداخح -7

 وکيحریً ىؤنفَ ُی کَ در آن کحاب پرداخحَ طده اٌد کدام اٌد ؟

در کحاب جفکر و پژوُض  پایَ ی طظو  اةحدایی ةَ ُر یک از ىؤنفَ ُای خالكیث ةَ چَ ىیزان پرداخحَ طده اشث و ةیظحریً  -8

 وکيحریً ىؤنفَ ُی کَ در آن کحاب پرداخحَ طده اٌد کدام اٌد ؟
 

 ّص رٍش پصٍ

 -در پژوُض صاػر ، ةا جّزَ ةَ ایٍکَ پدیده خالكیث در کحاب ُای پایَ طظو اةحدایی ىّرد ةررشی كرار گرفحَ ، از روش پژوُظی  

جّغیفی و از ٌّع جضهیم ىضحّا ةِره گرفحَ طده اشث . در ایً پژوُض ُر ُظث کحاب پایَ طظو اةحدایی ةَ ظّر کاىم ةررشی طده و ىّرد 

اشث . ىؿیار جضهیم ، ىؤنفَ ُای خالكیث کَ طاىم شیانی ، اٌؿعاف پذیری ، اةحکار و ةصط ىی ةاطد . در پایان جضهیم   جضهیم كرار گرفحَ

 زدونی از فراواٌی ودرغد ةرای ُر کحاب جِیَ طده اشث . 

 

 جبهعِ ًوًَِ
 عانؿَ و ةررشی طده اٌد .  در ایً پژوُض زاىؿَ ی ٌيٌَّ ، کحاب ُای پایَ ی طظو اةحدایی ىی ةاطد ، کَ ةَ ظّر کاىم ى
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 رٍش تجسیِ ٍتحليل 
جفصیری اشحفاده طّد ؛ ةدیً غّرت کَ چِر  –در ایً پژوُض شؿی طده اشث ةرای جسزیَ و جضهیم از روش کد گذاری  و جضهیهی 

ظو اةحدایی ُر آٌچَ کَ ةَ ىؤنفَ خالكیث ) شیانی ، اٌؿعاف پذیری ، اةحکار ، ةصط ( ةَ جرجیب کد گذاری طٌّد و در ُر کحاب از پایَ ی ط

آٌِا ىرةّط ةّد کد ىؤنفَ ىرةّظَ ةَ آن اخحػاص ىی یافث و در اٌحِای کار ةرای ُر کحاب ةا جّزَ ةَ زدول جِیَ طده ، جفصیری ارائَ ىی 

 طد .

 شیانی : ىرةّط ةَ کيیث و جؿداد ایده ُا -1

 

 جٍّع ایده ُا  

 

 ـ اٌؿعاف پذیری : 2

 گٌّاگٌّی ایده ُا  

                                                   

 

 ىٍضػر ةَ فرد ةّدن 

 ـ اةحکار  :3  

 غیر ؾادی ةّدن                                                                 

                                    

 

 

 ةصط : ززئیات ایده ُا  – 4  

 

 یبفتِ ّبي پصٍّص

 
 : هؤلفِ ّبي پرٍرش خالقيت در کتبة علَم تجرثی  پبیِ ضطن 1جدٍل ضوبرُ 

 درغد فراواٌی ىؤنفَ ُا کد

٪20/13 7 شیانی 1  

٪96/33 18 اٌؿعاف پذیری 2  

٪18/30 16 اةحکار 3  

٪64/22 12 ةصط 4  

٪100 53 کم  

 

طٍاشی ىی ةاطد .ةٍاةرایً ةصیاری از ىعانتی کحاب ؾهّم جسرةی دارای ىفاُیيی ُيچّن زیصث طٍاشی ، فیزیک ، طیيی و زىیً 

کَ در ایً کحاب آىده اشث در زٌدگی ةا آٌِا روةرو ىی طّیو . ىؤنف کحاب ٌیز ةَ خّةی ىفاُیو اغهی را در كانب جيریً ُا وآزىایظات 

 18و ىؤنفَ اٌؿعاف پذیری ةا   ٪20/13فراواٌی،  7ةَ ایً ٌحیسَ ىیرشیو کَ ىؤنفَ شیانی ةا  1خالكاٌَ ةَ کار ةرده اشث .ظتق زدول طياره 

از کم ىؤنفَ ُای خالكیث را جظکیم   ٪64/22فراواٌی،  12و ىؤنفَ ی ةصط ةا  ٪18/30فراواٌی ،  16و ىؤنفَ ی اةحکار ةا  ٪96/33فراواٌی، 

ىی   ٪ 20/13یانی ةا و کيحریً ىیزان جّزَ ةَ ىّنفَ ی ش ٪96/33ىی دٍُد وُيچٍیً ةیظحریً ىیزان جّزَ ةَ ىؤنفَ ی اٌؿعاف پذیری  

 ةاطد. 

 

 

 

 

                  ی خالقیت                                                          مؤلفه ها
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 : هؤلفِ ّبي پرٍرش خالقيت در کتبة ریبضی پبیِ ضطن2جدٍل ضوبرُ

 درغد  فراواٌی  ىؤنفَ ُا کد

٪19/26 11 شیانی 1  

٪42/21 9 اٌؿعاف پذیری 2  

٪09/38 16 اةحکار 3  

٪28/14 6 ةصط 4  

٪100 42 کم  

 

زیادی اشث و ةصیاری از ایً ىصائم ةَ جفکر ٌیاز دارد . ىؤنف کحاب ریاضی کحاب ریاضی از زيهَ کحاب ُایی اشث کَ دارای ىصائم 

 ٪19/26فراواٌی ،  11ةَ ایً ٌحیسَ ىیرشیو کَ ىؤنفَ شیانی ةا  2ىفاُیو ریاضی را ةاخالكیث در شّاالت ىحفاوت ىعرح کردٌد . ظتق صدول 

از کم   ٪28/14فراواٌی ،  6و ىؤنفَ ی ةصط ةا  ٪09/38فراواٌی ،  16و ىؤنفَ ی اةحکار ةا  ٪42/21فراواٌی،  9و ىؤنفَ ی اٌؿعاف پذیری ةا 

اشث و کيحریً ىیزان  ٪ 09/38ىؤنفَ ُای خالكیث را جظکیم ىی دٍُد و ُيچٍیً ةیظحریً ىیزان جّزَ ىرةّط یَ ىؤنفَ ی اةحکار ةا  

 ىی ةاطد .   ٪ 28/14جّزَ ةَ ىّنفَ ی ةصط ةا 

 

 قيت در کتبة قرآى پبیِ ضطن: هؤلفِ ّبي پرٍرش خال3جدٍل ضوبرُ

 درغد فراواٌی ىؤنفَ ُا کد

٪13/35 13 شیانی 1  

٪02/27 10 اٌؿعاف پذیری 2  

٪62/21 8 اةحکار 3  

٪21/16 6 ةصط 4  

٪100 37 کم  

 

ر را در کحاب كرآن از آیات كرآٌی وٌیز داشحان ُا وصکایث جظکیم طده . ةٍاةرایً ىؤنف ىی جّاٌد ةا خالكیث ىفِّم آیات ىّرد ٌؼ

فراواٌی،  13ىؤنفَ ی شیانی ةا   3داشحان ُا ةَ کار ةترد و یا از جػاویری اشحفاده کٍد کَ گّیا پیام كرآٌی ةاطد . ظتق ٌحایر زدول طياره 

  ٪21/16، فراواٌی  6و ىؤنفَ ی  ةصط ةا  ٪62/21فراواٌی ،  8و ىؤنفَ ی اةحکار ةا  ٪02/27فراواٌی،  10و م،نفَ ی اٌؿعاف پذیری ةا  13/35٪

و کيحریً ىیزان   ٪ 13/35از کم ىؤنفَ ُای خالكیث را جظکیم ىی دٍُد و ُيچٍیً ةیظحریً ىیزان جّزَ ىرةّط ةَ ىؤنفَ ی شیانی ةا  

 ىی ةاطد .   ٪ 21/16جّزَ ةَ ىّنفَ ی ةصط  ةا 

 
 : هؤلفِ ّبي پرٍرش خالقيت در کتبة هطبلعبت اجتوبعی پبیِ ضطن4جدٍل ضوبرُ

 درغد فراواٌی ىؤنفَ ُا کد

 ٪22/22 8 شیانی 1

 ٪33/33 12 اٌؿعاف پذیری 2

 ٪77/27 10 اةحکار 3

 ٪66/16 6 ةصط 4

 ٪100 36 کم

 

و ىؤنفَ ی  ٪33/33فراواٌی،  12و ىؤنفَ ی اٌؿعاف پذیری ةا  ٪22/22فراواٌی ،  8ىؤنفَ ی شیانی ةا  4ظتق ٌحایر زدول طياره 

از کم ىؤنفَ ُای خالكیث را در کحاب ىعانؿات ازحياؾی جظکیم ىی  ٪66/16فراواٌی،  6ىؤنفَ ی ةصط ةا  و  ٪77/27فراواٌی ،  10اةحکار ةا 

و کيحریً ىیزان جّزَ ةَ ىّنفَ ی ةصط  ٪33/33دٍُد و ُيچٍیً در ایً ىیان ةیظحریً ىیزان جّزَ ىرةّط ةَ ىؤنفَ ی اٌؿعاف پذیری ةا  

 ىی ةاطد .   ٪66/16ةا 
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 بي پرٍرش خالقيت در کتبة فبرسی خَاًداري پبیِ ضطن: هؤلفِ 5ّجدٍل ضوبر

 درغد فراواٌی ىؤنفَ ُا کد

٪39/17 4 شیانی 1  

٪08/26 6 اٌؿعاف پذیری 2  

٪78/34 8 اةحکار 3  

٪73/21 5 ةصط 4  

٪100 23 کم  

 

َ زةان آىّزی دوره اةحدایی یکی از ىِيحریً دالیم کو جّزِی ةَ اىر خالكیث در کحاب فارشی ایً اشث کَ در اغّل ةیصث وچِارگاٌ

از کم ىؤنفَ ُای خالكیث در کحاب فارشی   5، پرورش خالكیث را ىٍضػرا در جيریً ُای کحاب ؾٍّان ىی کٍٍد . ظتق ٌحایر زدول طياره 

فراواٌی ،  8ةا  و ىؤنفَ ی اةحکار  ٪08/26فراواٌی ،  6و ىؤنفَ ی اٌؿعاف پذیری ةا  39/17فراواٌی ،  4خّاٌداری ، ىؤ نفَ ی شیانی  ةا 

و   ٪78/34جظکیم ىی دٍُد و ُيچٍی ةیظحریً ىیزان جّزَ ىرةّط ةَ ىؤةفَ ی اةحکار ةا  ٪ 73/21فراواٌی ،  5و ىؤنفَ ی ةصط ةا  78/34٪

 ىی ةاطد .  ٪ 17/ 39کيحریً ىیزان جّزَ ةَ ىّنفَ ی شیانی  ةا 
 

 بیِ ضطن: هؤلفِ ّبي پرٍرش خالقيت در کتبة فبرسی ًَضتبري پ6جدٍل ضوبرُ

 درغد  فراواٌی  ىؤنفَ ُا کد

٪25 13 شیانی 1  

٪23/19 10 اٌؿعاف پذیری 2  

  ٪61/34 18 اةحکار 3

٪15/21 11 ةصط 4  

٪100 52 کم  

 

کحاب فارشی ٌّطحاری از زيهَ کحاب ُایی اشث کَ ٌّیصٍده ىی جّاٌد یا ظرح پرشض ُایی خالكیث را در داٌض آىّزان پرورش 

و ىؤنفَ ی اةحکار ةا  ٪23/19فراواٌی ،  10و ىؤنفَ ی اٌؿعاف پذیری  ةا  ٪25فراواٌی ،  13ىّنفَ شیانی ةا  6زدول طياره دُد . ظتق ٌحایر 

از کم ىّنفَ ُای خالكیث را جظکیم ىی دٍُد  و ُيچٍیً ةیظحریً ىیزان  ٪15/21فراواٌی ،  11و ىّنفَ ی ةصط ةا  ٪ 61/34فراواٌی ،  18

 ىی ةاطد .   ٪23/19و کيحریً ىیزان جّزَ ةَ ىّنفَ ی اٌؿعاف پذیری ةا    ٪61/34اةحکار  ةا جّزَ ىرةّط ةَ ىؤنفَ ی 
 

 : هؤلفِ ّبي پرٍرش خالقيت در کتبة کبرٍ فٌبٍري پبیِ ضطن 7جدٍل ضوبرُ

 درغد فراواٌی ىؤنفَ ُا کد

٪77/27 15 شیانی 1  

٪37/20 11 اٌؿعاف پذیری 2  

٪18/35 19 اةحکار 3  

٪66/16 9 ةصط 4  

٪100 54 کم  

 

و   ٪77/27فراواٌی،  15از کم ىؤنفَ ُای خالكیث  ىّزّد در کحاب کار و فٍاوری  ؛ ىؤنفَ ی شیانی ةا  7ظتق ٌحایر زدول طياره 

ظکیم ج ٪66/16فراواٌی  9و ىؤنفَ ی ةصط ةا  ٪ 18/35فراواٌی ،  19و ىؤنفَ ی اةحکار ةا  ٪37/20فراواٌی ،  11ىؤنفَ ی اٌؿعاف پذیری ةا 

 ىی ةاطد .  ٪66/16و کيحریً ىیزان جّزَ ةَ ىّنفَ  ةصط  ٪18/35ىی دٍُد و ُيچٍیً ةیظحریً ىیزان جّزَ ةَ ىؤنفَ ی اةحکار ةا  
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 نط: هؤلفِ ّبي پرٍرش خالقيت در کتبة تفکر ٍپصٍّص پبیِ ض 8جدٍل ضوبرُ

 درغد فراواٌی ىؤنفَ ُا کد

٪81/31 7 شیانی 1  

٪72/22 5 اٌؿعاف پذیری 2  

٪27/27 6 اةحکار 3  

٪18/18 4 ةصط 4  

٪100 22 کم  

و  ٪81/31فراواٌی ،  7از کم ىؤنفَ ُای خالكیث ىّزّد در کحاب جفکر وپژوُض ؛ ىؤنفَ ی شیانی ةا  8ظتق ٌحایر زدول طياره 

جظکیم ىی  ٪18/18،  4صط ةا فراواٌی و ىّنفَ ی ة ٪ 27/27فراواٌی ،  6و ىؤنفَ ی اةحکار ةا  ٪72/22فراواٌی،  5ىؤنفَ ی اٌؿعاف پذیری ةا 

 ىی ةاطد .   ٪ 18/18و کيحریً ىیزان جّزَ ةَ ىّنفَ ی ةصط ةا   ٪81/31دٍُد و ُيچٍیً ةیظحریً ىیزان جّزَ ةَ ىؤنفَ ی شیانی ةا   

 

 : جدٍل تَزیع فراٍاًی هؤلفِ ّبي پرٍرش خالقيت ثِ تفکيک ّر هؤلفِ در کتت پبیِ ي ضطن اثتدایی 9ضوبرُ جدٍل 

 ةصط اةحکار اٌؿعاف پذیری شیانی ىضحّا

 جسرةیؾهّم 
 درغد فراواٌی درغد فراواٌی درغد فراواٌی درغد فراواٌی

7 20/13٪ 18 96/33٪ 16 18/30٪ 12 64/22٪ 

 ٪28/14 6 ٪09/38 16 ٪42/21 9 ٪19/26 11 ریاضی

 ٪21/16 6 ٪62/21 8 ٪02/27 10 ٪13/35 13 كرآن

 ٪66/16 6 ٪77/27 10 ٪33/33 12 ٪22/22 8 ىعانؿات ازحياؾی

 ٪73/21 4 ٪78/34 5 ٪08/26 6 ٪39/17 4 فارشی خّاٌداری

 ٪15/21 11 ٪61/34 18 ٪23/19 10 ٪25 13 فارشی ٌّطحاری

 ٪66/16 9 ٪18/35 19 ٪37/20 11 ٪77/27 15 کار و فٍاوری

 ٪18/18 4 ٪27/27 6 ٪72/22 5 ٪81/31 7 جفکر و پژوُض

 ٪41/18 58 ٪11/31 98 ٪71/25 81 ٪76/24 78 کم

 
 : جدٍل تَزیع فراٍاًی هؤلفِ ّبي پرٍرش خالقيت در کتبة ّبي پبیِ ي ضطن اثتدایی 11جدٍل ضوبرُ 

 پرورش خالكیث ىضحّا

 ؾهّم ازحياؾی
 درغد فراواٌی

53 82/16٪ 

 ٪33/13 42 ریاضی

 ٪74/11 37 كرآن

 ٪42/11 36 ىعانؿات ازحياؾی

 ٪03/6 19 فارشی خّاٌداری

 ٪50/16 52 فارشی ٌّطحاری

 ٪14/17 54 کار و فٍاوری

 ٪98/6 22 جفکر و پژوُض

 ٪100 315 کم

طظو اةحدایی را ٌظان ىی دُد. درس  جّزیؽ فراواٌی ىؤنفَ ُای پرورش خالكیث در کحاب ُای پایَ ی 6داده ُای زدول طياره 

ةَ جرجیب ةیظحریً و  17.14و درغد فراواٌی   54و درس کار و فٍاوری ةا فراواٌی  6.03و درغد فراواٌی  19فارشی خّاٌداری ةا فراواٌی 

 کيحریً ىیزان را ةَ خّد اخحػاص داده اٌد.
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 ًتيجِ گيري 

فراواٌی  53ش خالكیث ، کحاب ؾهّم جسرةی ةا فراواٌی ىؤنفَ ُای پرور 315در ٌگاُی کهی ةَ کحاب ُای پایَ ی طظو اةحدایی از ىسيّع 

 ، فراواٌی 36 ةا ازحياؾی ىعانؿات کحاب و ٪74/11 ، فراواٌی 37 ةا كرآن کحاب و  ٪33/13 ، فراواٌی 42 ةا ریاضی کحاب و 83/16٪، 

 54و کحاب کار وفٍاوری ةا  ٪50/16، فراواٌی  52ٌّطحاری ةا  فارشی کحاب و  ٪03/6 ، فراواٌی 19 ةا خّاٌدای فارشی کحاب و 42/11٪

ظتق ٌحایر پژوُض صاضر از  جظکیم ىی دٍُد .   را ُا نفَ ىؤ کم از  ٪ 98/6اٌی ، فراو 22 ةا پژوُض و جفکر کحاب و ٪14/17فراواٌی ، 

 81پذیری ةا  اٌؿعاف ی ىؤنفَ و  ٪ 76/24فراواٌی ، 78ىیان ىؤنفَ ُای پرورش خالكیث در کم کحاب ُای پایَ طظو ، ىؤنفَ ی شیانی ةا 

 ُای ىؤنفَ جيام ىسيّع از   ٪41/18  ، فراواٌی  58  ةا ةصط ی ىؤنفَ و   ٪11/31، فراواٌی  98 ةا اةحکار ی ىؤنفَ و   ٪71/25، فراواٌی 

اٌی فراو کيحریً و اةحکار ىؤنفَ ةَ ىرةّط فراواٌی وةیظحریً  دُد ىی جظکیم را طظو پایَ اةحدایی ُای کحاب در ىّزّد خالكیث پرورش

کحاب ُای درشی چٍد ُدف اشاشی و كاةم صػّل را ىّرد ٌؼر كرارا دٍُد و ةا جّزَ ایً  ةِحر اشث        .ىرةّط ةَ ىؤنفَ ةصط ىی ةاطد

دنیم دیگر ؾدم جّزَ کافی ةَ ىصأنَ خالكیث ةَ خػّص در ةخض ىحً درس اُداف ىضدود اىا ىتٍایی ، ةَ ظراصی کحاب ُا اكدام ٌيایٍد . 

ُا و جػاویر ، جّزَ ُيزىان ٌّیصٍدگان ةَ اٌحلال ىضحّا و ىصأانَ خالكیث اشث و ةرای رفؽ ایً ىظکم ، ةاید ةَ ظّر زداگاٌَ ةَ ىصأنَ 

حؼار جغییری ، صداكم در کّجاه ىدت ، ٌداطحَ ةاطیو ، ةاید ةَ خالكیث جّزَ گردد . چٍاٌچَ خّاُیو کحاب ُا را ةا ُيیً ىضحّا ةپذیریو و اٌ

شایر ؾّاىم ىّدر در پرورش خالكیث جّزَ ٌياییو و شاؾث ُای ىسزایی را در ُر درس ةَ پرورش خالكیث اخحػاص دُیو و یا ةَ جرةیث 

 ىؿهياٌی آطٍا ةا ىصأنَ خالكیث و ىؤنفَ ُای آن و راه ُای پرورش خالكیث ةپردازیو . 

زيهَ  پیظٍِادات ةرای ةِتّد ایً وضؿیث ، جدویً چارچّةی ُدفيٍد کَ ةحّاٌد در ٌّطحً کحب درشی خالق ىّرد اشحفاده كرار گیرد  از

، شازىان جدویً کحب درشی در جِیَ ی کحاب ُای درشی دوره اةحدایی ةَ جدویً چارچّةی ةرای افزایض ةار خالكیث در کحاب ُای درشی 

چٍد راُکار ارائَ داد از زيهَ ؛ جتدیم داٌض آىّزان از رای ایٍکَ خالكیث را در داٌض آىّزان پرورش دُیو ىی جّان اكدام ٌيایدو ُيچٍیً ة

صانث طٌٍّده وىٍفؿم ةَ صانث گّیٍده و خالق  ، ةکارگیری وشایم کيک آىّزطی ، ُدایث داٌض آىّزان ةَ جضلیق و پژوُض پیراىّن 

 ةَ زای صفغ ىعانب ، ةکارگیری روش ُای جدریس فؿال از زيهَ ةارش فکری و صم ىصأنَ .درس ىرةّط ، جأکید ةر جفکر و فِيیدن 

ىی جّان دریافث کَ ، در ىسيّع کحاب ُای اةحدایی ىؤنفَ اةحکار ةیظحر از شایر ىؤنفَ ُای دیگر ىّرد  پژوُضظتق زدول ٌِایی ایً 

 جّزَ ةّده اشث .  جّزَ ةّده اشث و ىؤنفَ ةصط کيحر از شایر ىؤنفَ ُای خالكیث ىّزد
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 هراجعهٌبثع ٍ 

( ، ةررشی راةعَ ُّش و خالكیث ةیً داٌض آىّزان پصر ىلعؽ دوم ٌؼری دةیرشحان ُای 1373پیر خائفی ، ىضيدرضا ) [1]

 جِران ، پایان ٌاىَ کارطٍاشی ارطد ، داٌظگاه ؾالىَ ظتاظتایی

 ( ، رواٌظٍاشی پرورطی ، اٌحظارات آگاه 1380شیف ، ؾهی اکتر ) [2]

 ، جلّیث ٌّاٌدیظی و ٌّاٌدیظی و ٌّآوری در کالس درس ، جِران : اٌحظارات ىعانؿات خاٌّاده(1385ؾتدانرضا )کردی ،  [3]

. آىّزش خالكیث ةَ داٌض آىّزان وجأدیر آن ةر (1392اصدی ، ىریو ؛ رضایی ، ٌّرىضيد ؛ دالور، ؾهی ؛ پادروٌد ، ٌادر) [4]

ط . فػم ٌاىَ ؾهّم جرةیحی ، اةحکار و خالكیث در ؾهّم اٌصاٌی ، افزایض شعش ىؤنفَ ُای شیانی ، اةحکار ، اٌؿعاف ، ةص

  1دوره شّم ، طياره 

(. ةررشی جأدیر آىّزش درس پرورش خالكیث کّدکان ةر افزایض خالكیث 1384كاشيی ، فرطید ؛ اكهیدس ، ظاُره) [5]

آوری ُای آىّزطی ، طياره داٌض آىّزان دخحر شال شّم کّدکیاری ٍُرشحان ُای طیراز . فػم ٌاىَ ؾهّم جرةیحی ، ٌّ

13  

 ُای ىّنفَ از اةحدایی ی دوره فارشی ُای کحاب ةرخّرداری ىیزان ةررشی(. 1390ىزیدی ، ىضيد ؛ گهزاری ، شیيا ) [6]

 1.   فػم ٌاىَ ؾهّم جرةیحی ، پژوُض ُای ةرٌاىَ درشی ، دوره اول ، طياره  خالكیث

(. پرورش خالكیث و افزایض ىیزان یادگیری ةا ةِرگیری از 1393) صسث شساد؛دُلاٌزاده، ىضيد؛دُلاٌی، ؾهیزاده، طاه [7]

هّم اٌصاٌی ،  دوره انگّی پرورش خالكیث ویهیاىز در درس ؾهّم ازحياؾی . فػم ٌاىَ ؾهّم جرةیحی ، اةحکار وخالكیث در ؾ

  2طياره چِارم ، 

(. جأدیر آىّزش صم خالق ىصأنَ ةر ىؤنفَ ُا ی 1392) شیيا شؿید؛ةرون، رضا؛ةخحیارپّر، ؾهی شارا؛صیدریی، ةرون، [8]

  4خالكیث داٌض آىّزان . فػم ٌاىَ ؾهّم جرةیحی ، اةحکار و خالكیث در ؾهّم اٌصاٌی ، دوره دوم طياره 

 9و  8(. خالكیث و ٌّآوری . پژوُض ٌاىَ صلّق اشالىی ، طياره 1381خی خیهیّن ، شهیيان ) [9]

(. جضهیم ىضحّای کحاب درشی ؾهّم جسرةی شال دوم راٍُيایی ةر اشاس ؾّاىم 1392)شهیيی ، نیال ؛ ؾػاره ، ؾهیرضا  [10]

  4خالكیث گیهفّرد . فػم ٌاىَ ؾهّم جرةیحی ، اةحکار و خالكیث در ؾهّم اٌصاٌی ، دوره دوم ، طياره 

حً ةَ ىؤنفَ ُای (. چگٌّگی ةرٌاىَ درشی ىحّشعَ ةَ نضاظ پرداخ1389افضم خاٌی ، ىریو ؛ ٌّه اةراُیو ، ؾتدانرصیو ) [11]

 10فردی و گروُی خالكیث داٌظسّیان . فػم ٌاىَ ؾهّم جرةیحی ، آىّزش و ارزطیاةی ، طياره 

(. ؾّاىم ىؤدر در پرورش خالكیث داٌض آىّزان دوره اةحدایی اشحان 1388ىیر کيانی ، شید ىضيد؛ خّرطیدی ، ؾتاس ) [12]

  87)داٌظگاه جِران( ، طياره . فػم ٌاىَ رواٌظٍاشی ، روان طٍاشی و ؾهّم جرةیحی گیالن 

(. خالكیث و ٌّآوری در ؾرغَ ی جؿهیو و جرةیث ، فػم ٌاىَ ؾهّم شیاشی ، صػّن ، طياره 1387ؾتدانهِی ، اةّظانب ) [13]
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