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Abstract 

Introduction: Higher education represents a significant type of investment in human resources that help 

sustainable development by providing and promoting the required knowledge, skill and insights of learners.  

Higher education promote the knowledge and scientific and research progress gives rise to the new knowledge.  

New knowledge owes human’s creative thinking. Therefore, creativity is among the most important and 

universal functions of human being. Creativity is the ability of individual to generate a new idea, theory and 

insight or reconstructing the sciences and the other fields. As a cultural symbol in a society, higher education 

plays a major role in creativity dynamic of learners. The aim of this study was to introduce the creativity in 

higher education and to examine its role in sustainable development. 

Conclusion: It is possible to take a step towards realizing and expansion of the sustainable development by 

evolving extensive changes in supreme educational system and training creative and innovative students. As a 

principal basis of educational system teachers play a major role in nurturing the creativity. Therefore, the key to 

cultural education and preparation, which is itself the key to sustainable development and society progress, 

should be found in the hands of innovative and new-seeker teachers with a high loyalty to the various creative 

teaching patterns.  
Keywords: Creativity, Higher Education, Sustainable Development 
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  مقدمه

 يگام عنواني، بهعال آموزش در تيخالقاز  يروشن يريتصو ارايه يبرا

 با را آن ارتباط و توسعه مفهومابتدا  ميريناگز توسعه، جهت در ياساس

  .ميکن يبررس يعال آموزش در تيخالق

 نظام کي شوديم موجب که است ييرهاييتغ مجموعه ،توسعه

 داده صيتشخ نامطلوب که يزندگ از يخاص طيشرا از ياجتماع

 توسعه گر،يد عبارتبه اي کند حرکت بهتر طيشرا يسوبه شود، يم

 هدف و شوديم آغاز انسان لهيوسبه که است يريفراگ و جامع ندآيفر

 آموزش. است جامعه افراد هيکل يستيز طيشرا به دنيبخش بهبود آن

 فراهم با که است يانسان منابع در يگذارهيسرما ينوع معرف يعال

 به ،رانيفراگ ازين مورد يهانگرش و هامهارت ،هادانش ارتقا و نمودن

 موجب تنهانه قطع طوربه يعال آموزش. کنديم کمک جامعه توسعه

 دانش ،يعلم و يقاتيتحق يهاشرفتيپ با بلکه شود،يم دانش جيترو

 منابع خالق تفکر ونيمد ديجد دانش نيا و آورديم وجودهب زين ديجد

  ].۲[ت اس يانسان

 شرط بلکه ضرورت، کي تنهانه تيخالق ،يفراصنعت دوران نيا در

. برآمد آن ايجاد و شناخت درصدد ترعيسر چه د هريبا و بقاست

 تيترب و ميتعل نمحققا ت،يخالق ريفراگ و مهم تيماه رغم يعل

 يآموزش مجامع از ياريبسدر . اندداده قرار توجه مورد را آن ندرت به

 ييهابرنامه يسازادهيپ و نيتدو از يوقت اغالب، شرفتهيپ يکشورها

 و بودنيعمل در ندرتبه ،ديآيم انيمبه سخن تيخالق کاربرد منظور به

  ].۳[ دهنديم نشان مقاومت يجد صورتبه الزم يهانهيزم وجود

 به اتکا با که ميدار ازين يافراد به ي،افتگينتوسعه با مناسب هلمقاب يبرا

 و تيخالق موضوع. شنديندياب خالق و يمنطق خود، عقل و اراده يروين

 و مختلف جوامع مسئوالن و شمندانياند از ياريبس توجه راياخ ينوآور

 که ينحوبه ،است کرده جلب خود به را توسعه حال در جوامع ژهيوبه

 ايپو پرورش و آموزش نظام با ستايا پرورش و آموزش نظام ينيگزيجا

 است گرفته قرار يخاص توجه مورد است، شيزا بر يمبتن که خالق و

 يسهم يعال آموزش سساتوم ريسا و هادانشگاه بيترتنيبد ].۴[

  .دارند داريپا توسعه در مضاعف

نقش با توجه به آنچه گفته شد، هدف از نگارش مقاله حاضر تبيين 

آموزش عالي در پرورش خالقيت و در نتيجه توسعه پايدار جامعه بود و 

   .اينکه در اين ميان عنصر فرهنگ نقش کليدي داشته است

  

  مفهوم توسعه و توسعه پايدار

و ابتدا ] ۵[واژه توسعه از قرن هفدهم ميالدي وارد زبان انگليسي شد 

واژه . رفتمي كارجاي فرآيند ارگانيكي بهشناسان بهتوسط زيست

از ]. ۶[توسعه تقريبا از نيمه دوم قرن بيستم در جهان متداول شد 

معناي توانايي اقتصاد ملي براي ايجاد و ديدگاه اقتصادي توسعه به

و در آن ] ۷[شود تداوم رشد ساالنه توليد ناخالص ملي قلمداد مي

وان عنپارامترهايي از جمله درآمد سرانه، توليدات صنعتي و غيره به

  ].۸[شوند كننده قلمداد ميعوامل تعيين

هاي پس از جنگ جهاني دوم، به پيشنهاد هاي توسعه در سالمدل

ديده از جنگ ويژه اياالت متحده براي كشورهاي صدمهغرب و به

در اين مدل، توسعه مترادف با رشد بود و . جهاني دوم مطرح شد

درآمد سرانه و ساير شاخص محور آن، افزايش توليد ناخالص داخلي، 

اين متغيرها كه مالك پيشرفت و . هاي كمي اقتصادي بودشاخص

دليل عدم توجه به كيفيت زندگي رفت، بهشمار ميتوسعه كشورها به

در اين شرايط، توسعه به رشد مجموعه نظام . انسان تغيير پيدا كرد

خل هاي اجتماعي دااجتماعي، هماهنگ با نيازهاي اساسي افراد و گروه

سوي وضعيت مطلوب جامعه و تبديل وضعيت نامطلوب گذشته به

رو توسعه، كليه عوامل موثر در بهبود شرايط از اين]. ۹[تعريف شد 

زيستي، يعني عوامل اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي جامعه را 

امروزه، محوريت توسعه با فرهنگ، اطالعات و . گيرددر بر مي

سوي يك عبارتي توسعه حركتي بهبه. ]۲[هاست گسترش توانايي

دست حالت ارزشي است كه ممكن است در يك ساختار اجتماعي به

  ].۱۰[آيد 

تغيير رويكرد در توسعه و توجه به انسان و طبيعت تعريف جديدي را 

در رويكرد توسعه پايدار . ه به توسعه پايدار معروف استدهد كارايه مي

هاي كيفي ي كمي اقتصادي، به جنبهعالوه بر اهميت دادن به متغيرها

رو امروزه، ديگر مالك سنجش از اين. شودزندگي انسان نيز توجه مي

هاي مرتبط پيشرفت كشور فقط توسعه اقتصادي نيست و به ساير حوزه

فرهنگي و اقتصادي جوامع است  -با انسان كه حاصل شرايط اجتماعي

هاي توسعه پايدار كه توان به شاخصبراي مثال، مي. شودنيز توجه مي

هايي همچون توسط سازمان ملل معرفي شده است اشاره كرد؛ شاخص

  ].۱۰[آموزش، اشتغال ساختار اجتماعي و غيره 

  

  تيخالق فيتوص و فيتعر

 فيتعار از يبرخ ۱جدول  در که شدهارايه  تيخالق از يمتعدد فيتعار

  ].۱۳، ۱۲، ۱۱، ۱[ آمده است مهم

  

  از ديدگاه افراد مختلف تيخالق فيتوص و فيتعر )۱جدول 

  تعريف  شخص

  بازان توني 

، با مشکالت حل منظوربه ديجد يهادهيا به دنيرس

 به پرداختن در يجسمان يقوا و ذهن يروين يريکارگ هب

  .رفتارها و تصورات انبوه

  ومير ويسبرگ
 را آن حل قبال فرد که يروش به ليمسا حل ييتوانا

  .باشد اموختهين

  کرافت
 ياصل و ناب هم که يجينتا جاديا منظوربه ي،ليتخ يتيفعال

  .باشد باارزش هم و

  ورنن

 اي هانشيب ها،هينظر ها،دهيا ديتول يبرا فرد ييتوانا

 ريسا و علوم در مجدد يبازساز و عيبد و ديجد يها دهيپد

 و يتکنولوژ ي،شناسييبايز ،يعلم نظر از که هاستنهيزم

  .شود يتلق ارزش با ياجتماع
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  ي و توسعه پايدارعال آموزش در تيخالق پرورش ضرورت

 به کشورها يبرتر جوامع، انيم رقابت کشاکش در و ديجد عصر در

 تينها در و دارد يبستگ روز دانش و علم از آنان يمندبهره زانيم

 يانسان يروين ندهيزا که است يفناور از يبرخوردار و يعلم کوشش

. است توسعه به يابيدست عامل نيترياصل عنوانبه ،کارآمد و خالق

 موجود يهاتيظرف اي يعيطب منابع به آنکه از شيب کشور کي يبرتر

 به و فنون و علوم از کشور آن يمندبهره زانيم به باشد، يمتک يصنعت

 ،ليدل نيهمبه. دارد يبستگ کشور آن يعال آموزش نظام ييايپو

 ييازهاين و موانع رفع زين و خالق افراد يازهاين و هايژگيو باشناخت

 در يافتگيتوسعه به ميتوانيم است، يعال آموزش در آنها راه سر بر که

 در يکشورها تمام در يعال آموزش]. ۱۴[ يابيم دست هانهيزم همه

 توسعه ازتند عبار که است جهامو ياساس چالش دو با توسعه حال

 فقر، ،يسواديب ي،افتگيناتوسعه از منظور. شدنيجهان و يافتگين

و  تيهدا ي،عال آموزش فهيوظ و است يکاريب و هيسوءتغذ ها،يماريب

 .است ياجتماع -ياقتصاد توسعه يبرا آموختگاندانش پرورش

 ييجورقابت و گريکدي به کشورها يوابستگ از عبارت شدنيجهان

 يبرا آموختگاندانش يسازآماده نجايا در يعال آموزش فهيوظ .است

 با رقابت يبرا آنها کردنتوانمند و شدنيجهان سوء ياثرها با مقابله

 يابيدست ،شده ذکر چالش دو با مواجه راه تنها. است فانيحر

 پرورش به يواقع توجه و آنها از استفاده ي،آموزش نينو يها وهيش به

 درست و ياصل ريمس همان نيا که است يعال آموزش در تيخالق

  ].۱۵[ است داريپا توسعه سمتبه حرکت

آموختگان به نتايج پژوهش در رابطه با ايجاد نگرش خالق در دانش

شود؛ وي طي پژوهش خود دريافت كه با اشاره ميآلن چاك 

آموختگان نسبت به توان در نگرش دانشهاي خاص ميريزي برنامه

نتايج اين . وجود آوردآموزشگاه، فرآوري خالقانه و خودباوري تغيير به

باوجود اثربخشي و ]. ۱۶[است  ميدوربا نتايج پژوهش  پژوهش همسو

شناسان و محققان تعليم و تربيت ماهيت مهم و فراگير خالقيت، روان

شناسي پژوهشگران روان]. ۳[اند ندرت آن را مورد توجه قرار دادهبه

سئوال را كه اين توانايي چگونه در  تحولي و اجتماعي خالقيت، اين

اند كند را مورد مداقه قرار دادهشخص بروز مي خالل دوران بزرگسالي

شناسي، بر مبناي شناخت محيط زيست در زيست هالينگتون]. ۱۷[

وي معتقد . كندريزي مينظريه اجتماعي خويش را از خالقيت پايه

خالقيت محصول فردي واحد، در زمان واحد و در جاي خاص : است

گونه كه در يك همان. بوم استنيست، بلكه عبارت از يك زيست

شان مرتبط هستند، بومبوم موجودات زنده با يكديگر و با زيستزيست

هاي محيطي درحال بوم خالق نيز همه اعضا و همه جنبهدر زيست

بوم تاثير تركيبي محيط و زيست. تعامل هستند و ارتباط غيرخطي دارند

که  دست آمدهبه خالقيت، در چندين پژوهش بررسي شده و اين نتيجه

بوم فرآيند خالقيت در ذهن شخص جدا از متغيرهاي اجتماعي و زيست

  ].۱۸[گيرد قرار نمي

 .دارد وجود يمختلف يهادگاهيد ي،عال آموزش در يداريپا با ارتباط در

 مورد در اظهارنظر و نو يهادهيا توسعه در يعال آموزش سساتوم

 منحصربه يآزاد از ديجد دانش جاديا در شدنميسه ن،يهمچن و جامعه

 انيدانشجو در ايپو يهاتيفيک توسعه در هادانشگاه. برخوردارند يفرد

 يزندگ در حداقل دهديم اجازه آنها به هاتيفيک نيا و دارند نقش خود

. کنند عمل انتقاد قدرت و باال استقالل و اراده يادزآ با خود ياحرفه

 که دهند پرورش را ييهايستگيشا خود انيدانشجو در ديبا هادانشگاه

 و تيقطع عدم با همراه ،نينامع يهاتيموقع و طيشرا با بتوانند آنها

 کنند مقابله واگرا قيعال و هاارزش ها،يناهنجاربا  حداقل اي متضاد

]۱۹.[  

 بکر يهاشهياند صاحبان و زهوشيت و خالق افراد که ينقش به باتوجه

 و رونديم شماربه هيسرما نيگرانبهاتر دارند، کشورها يترق و توسعه در

 مناسب يهانهيزم جاديا منظورنيبد. دارند يارزشمند اريبس گاهيجا

 نظام يپرورش تيمسئول نيترمهم ،خالق ياستعدادها پرورش يبرا

  . است يعال آموزش

  

  داريپا توسعه و تيخالق گسترش در فرهنگ نقش

 احترام قدرت، مراجع از چرا و چونيب اطاعت همچون يفرهنگ عناصر

 ميتسل و اديانق ،يتحکم منش داشتن گران،يد افکار و آرا به نگذاشتن

 گرانيد حذف متيقبه ،قيتوف کسب به اعتقاد موجود، طيشرا برابر در

 ليمسا حل در گرانيد با يهمکار و مشارکت به رغبت عدم صحنه، از

 زمره در توانينم را تعلم و يريادگي به نسبت يرغبتيب و ياجتماع

 ياجامعه توانيم يدشواربه. کرد يابيارز مطلوب يفرهنگ اتيخصوص

 نيا اي باشند ييهايژگيو نيچن واجد آن شهروندان که کرد تصور را

 حال نيع در و ديآ حساببه جامه آن آحاد فرهنگ عناصر از هايژگيو

 گر،يد يسو از. باشند برداشته گام يکبختين و يترق و کمال ريمس در

 ليقب از جامعه کي بر حاکم يفرهنگ اتيخصوص از يامجموعه

 گران،يد با ارتباط يبرقرار در يمنطق استدالل به نسبت بودنحساس

 مبهم، يهاتيموقع با مواجهه در ييبايشک و تحمل از يبرخوردار

 روح از يبرخوردار ،يعلم معرفت و دانش يموقت تيماه از يآگاه

 به نسبت تعهد به يمندعالقه ق،يدق تفکر به کردنعادت ت،يخالق

 يسازگار تيقابل و يهمدل احساس از يبرخوردار ق،يتحق و يکاوشگر

 و سازنهيزم ،مطلوب يفرهنگ عناصر جمله توان ازيم را راتييتغ با

 ياجتماع -ياقتصاد توسعه اهداف به يابيدست در کنندهليتسه

  ].۲۰[ کرد قلمداد

خالقيت تاحدي است كه فرهنگي جامعه بر  -تاثير جو اجتماعي

يافته از استعمار بيگانه، پژوهشگران معتقدند جوامع تازه استقالل

توانند تاثيرات مثبت و منفي در ها و وفاق ملي، ميها، جنگانقالب

كه اين يافته بر ] ۲۱[اي داشته باشند بروز خالقيت در هر جامعه

 عنوانبه يعال آموزش ].۲۲[اي از نتايج تجربي منطبق است مجموعه

 تيخالق ييايپو در ياديز اريبس نقش جامعه هر فرهنگ از ينمود

  ]. ۲۳[ دارد خود رانيفراگ

 جامعه بر حاکم فرهنگ يبارور و توسعه ،يمل توسعه مهم ابعاد از يکي
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. است يفرهنگ توسعه ،ياتوسعه هرگونه شرطشيپ که چرا است،

 توسعه .ستين ريپذامکان آن خاص فرهنگ به يابيدست بدون توسعه

 ديبا و است يفرهنگ يباورها ريثات تحت شدتبه آن ابعاد تمام در

 به توانيم رونيا از. داد قرار توسعه يهابرنامه همه محور را فرهنگ

 که تيترب و ميتعل يرسم نظام بالطبع و يفرهنگ تيترب تياهم

 يفرهنگ تيوضع به لين يراهبرد يطراح يمتول دستگاه نيتر مهم

 سيتدر يهاروش ،يفعل يآموزش نظام در. برديپ است، مطلوب

 عدم متضمنها رايج است و اين روش) يسخنران روش غالبا( ميمستق

 از يامجموعه و است يريادگي -ياددهي انيجر در رانيفراگ تيفعال

 طيشرا برابر در اديانق و ميتسل ليقب از نامطلوب يفرهنگ اتيخصوص

 با مشارکت و تعلم و يريادگي به نسبت اهتمام و رغبت عدم موجود،

 يبرا لذا. ]۲۴[ آورديم دنبالبه را ياجتماع مشکالت حل در گرانيد

 يضرور يآموزش مناسب يراهبردها انتخاب ي،طيشرا نيچن با مقابله

  :کرد اشاره ريز موارد به توانيم راهبردها نيا جمله از. رسديم نظربه

 به اعتقاد علت به تيخالق دهندگانميتعل: يريپذانعطاف -۱

 يپرورش و يآموزش يهاروش ،رانيفراگ از کي هر بودنفردمنحصربه

 دارند، او يفرهنگ و ياجتماع طيشرا و ريفراگ از که يشناخت با را خود

  . ]۲۵[ دهند قيتطب

 ،داده شود ريفراگ به يفراوان اطالعات نکهيا يجابه: يذهن کاوش -۲

 گذاشتنآزاد. ختسا رهنمون اطالعات يجستجو به را آنها ديبا

 يخوب نيتمر توانديم آزاد يهادهيا انيب و اظهارنظر يبرا رانيفراگ

  . ]۲۶[ باشد يپروردهيا و يذهن کاوش يبرا

 که باورند نيا بر تيخالق دهندگانميتعل: تفکر تيفيک به توجه -۳

 در و ديآينم دستبه سرعتبه حلراه و فکر نيترخالق و نيبهتر

 در. است يآن تفکر يجابه ملاتا ب يتفکر مستلزم موارد از ياريبس

 بدون و اديز باسرعت را يسئوال که ندارند انتظار ريفراگ از آنان جهينت

  ].۲۵[ دهدپاسخ آن مختلف جوانب گرفتندرنظر و ملات و تفکر

 ديکات ضمنبايد  تيخالق دهندگانميتعل: يريادگي تيفيک به توجه -۴

 يريادگي ژهيوبه يريادگي تيفيک بر ،شدهفراگرفته اطالعات تياهم بر

 و خود يهادگاهيد بر عالوه کنند تا فراگيران خاص ديکات ياچندرشته

   ].۲۶[نمايند  توجه زين کالن يهادگاهيد به آنها ليتحل

  

  داريپا توسعه و تيخالق گسترش در يعال آموزش نقش

 و يمل توسعه ندآيفر در يمحور و ياساس ينقش يعال آموزش نظام

 يگذارهيسرما. دارد کشور يافتگيتوسعه مختلف ابعاد نيب موازنه جاديا

 يبرا التيتسه و امکانات جاديا درواقع، بخش نيا در ياصول

 شماربه کشور يعلم توسعه جهت در حيصح اقدام و ندهيآ يها نسل

 از جامعه حقبه و معقول انتظار ،يگذارهيسرما نيا موازاتبه. روديم

 داريپا توسعه ساختار در ثروم و ياصول نقش يفايا ،يعال آموزش نظام

 ايآ که است نيا رديگ قرار توجه مورد ديبا که آنچه نجايا در. است

 نيا به سئوال نيا به پاسخ يبرا دارد؟ ياثر تيخالق زانيم در آموزش

 مانع م،يده ادي کودک به يزيچ هرگاه" که ميکنيم اشاره اژهيپ نکته

 ما هرگاه ].۲۷[ "کند اختراع اي کشف شخصا را آن ،خود تا ايمهشد

 بدون را چندساله و نيچند اطالعات و ميکن منتقل شخص به را يزيچ

 کشف فرصت درواقع ،ميده قرار او ارياخت در بپردازد تفکر به آنکه

 تمام يکوتاه زمان در که اگر با اين تصور .يماگرفته او کردن را از

 ارياخت در مايمستق را شده يآورجمع اطالعات و آماده يهادانسته

 يزحمت جيه بدون را اطالعات نيا که ميکن فکر و ميده قرار شخص

 يريادگي در او ابتکار و تيخالق بروز مانع ،مايهکرد واگذار شخص به

  .يماشده

 نقش نه دارد، کنندهتشنه نقش فعال، و خالق پرورش و آموزش

 خارج موجود تعادل از را ذهن يپرورش و آموزش نيچن. کنندهرابيس

. ابدي دست تعادل به ييجوتعادل اصل قيطر خود از ،فرد تا سازديم

 ،يسازلهامس مبهم، تيموقع طرح همان ،علم تيغا ي،عبارتبه

 غيره و ذهن تعادل نداشتن قرارگرفتن، هاندانسته برابر در ي،ابيمجهول

 ظاهردر فرد  قيتحق و تفحص کشف، ابداع، ت،يخالق قدرت تا است

 سرعتبه من": ديگويم خود يدانشگاه آموزش جو درباره نيانشت. شود

 ياصول يچرا و چونيب رشيپذ يسوبه را فرد که يعامل وجود به

 ظاهرا جوانب گريد به توجه از را افکار و کرديم تيهدا شدهرفتهيپذ

 خواست به توجه بدون عمل، نيا. بردميپ داشت،يم برحذر يانحراف

 اضطراب. سازديم انباشته ذهن در را مطالب ياجبار ياگونهبه فرد،

 انيپا از پس که گذاشت من بر يمخرب چنان اثر اجبار نيا از يناش

 يعلم ليمسا در دقت و مالحظه از تمام، سال کي ،يينها امتحانات

 معمول يهاروش که کرد يتلق معجزه ديبا را نيا. کردم زيپره

  ].۲۸" [اندنبرده نيب از بشر يابنا در را يکنجکاو حس تاکنون يآموزش

 قبل يول دارد، ازين ياساس يتحول به يعال آموزش نظام رسديم نظربه

 آموزش به نگرش نوع در ياساس راتييتغ بايد تحول و رييتغ هرگونه از

 عنوانبه نه هادانشگاه به ديبا گر،يد عبارتبه .رديگ صورت يعال

 ينوآور و علم ديتول هدف با يسساتوم بلکه مدرک، ديتول يهاسسهوم

  ].۱۳[ شود ستهينگر تيخالق و يتکنولوژ در

 ،يآموزش زانيربرنامه سطح دو در نگرش رييتغ نيا است الزم

 يهاروش کاربرد. ديآ بوجود يآموزش يهابرنامه انيمجر و رانيفراگ

 مساعد رانيفراگدر  تيخالق بروز يبرا را نهيزم فعال و ياکتشاف

 لهامس با مايمستق ديبا خود ريفراگ، روش نيا در يعبارتبه .سازد يم

 از تيحما ،بپردازد هاليتحل و ندهاآيفر و روابط کشف به و شود مواجه

 در سپس و دانشگاه و متوسطه آموزش سطح در يآموزش روش نيا

 جاديا را شتنيخو تحقق و تيخالق بروز امکان ،باز جامعه سطح

  ].۱۶[ کند يم

 روابط ،يکيزيف طيشرا جمله از است، يمختلف ابعاد يدارا خالقيت

 معلمان، کار زهيانگ ،يآموزش و يعلم امکانات افراد، نيب يعاطف

]. ۲۹[ رديگيم دربر را رهيغ و نشستن طرز مانند کالس يفضا يطراح

 از يپژوهشگر هيروح و دانشجو زهيانگ معلم، سيتدر روش کالس، جو

 شماربه علم و تفکر ديتول جهينت در و تيخالق بروز مهم اريبس عوامل

 پرورش قابل و ياکتساب است، ذکر قابل انيم نيا در آنچه. روديم
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 ران،يفراگ در تيخالق جاديا و پرورش در ديترديب. است تيخالق بودن

 زانيربرنامه و معلمان به لذا. ]۳۰[ کننديم فايا را يمهم نقش معلمان

  :شوديم هيتوص ريز موارد يعال آموزش مراکز و هادانشگاه در يدرس

 تفکر يدارا افراد از يبعض که آنجا از: يفرد يهاتفاوت به توجه -۱

 تيخالق دهندگانميتعل هستند، ملابات ماتو تفکر گريد يبرخ و يآن

 يپرورش مختلف يهانهيزم در خود رانيفراگ يفرد يهاتفاوت به ديبا

  ].۳۱[ه باشند داشت خاص توجه يآموزش و

 اجازه که يمعلمان: "همگرا تفکر" و "واگرا تفکر" از يقيتلف استفاده -۲

 اي خالق تفکر" که واگرا تفکر از دهند،يم ريفراگ به را خالق تفکر بروز

 در. کننديم استفاده همگرا تفکر کنار در شود،يم دهينام "يافق تفکر

 در اما کنديم انتخاب را يکي شدههيارا حلراه چند از ذهن همگرا تفکر

 يها حلراه تمام يجستجو متوجه ذهن همگرا، تفکر برعکس واگرا تفکر

   .]۳۲[ است لهامس کي يبرا ممکن

 اجازه که يمعلمان: متقابل و آزاد يگفتگو و بحث روش از استفاده -۳

 يگفتگو و خودجوش سخنان دهند،يم ريفراگ به را خالق تفکر بروز

  . ]۳۳[ رنديگيم کاربه يفراوان به را يرقالبيغ و متقابل و آزاد

 تفکر بروز اجازه که يمعلمان: سيتدر در فعال روش از استفاده -۴

 يهازميمکان حيصح يريبکارگبه به دهند؛يم ريفراگ به را خالق

  . ]۳۳[ دارند ديکات يريادگي در ريفراگ يليتحل -يحس

 خالق تفکر بروز اجازه که يمعلمان: يمغز طوفان روش از استفاده -۵

 شيافزا منظوربه يمغز طوفان روش از دهنديم ريفراگ به را

 نيع در و شتريب يهادهيا ديتول جهت در ذهن سيالي و يريپذ انعطاف

  ].۳۲[ کننديم استفاده ديجد حال

 خالق تفکر بروز اجازه که يمعلمان: ميمستق يهاتجربه از استفاده -۶

 يهامحرک به رانيفراگ کردنحساس ضمن دهند،يم ريفراگ به را

 کردنشيآزما و تجربه ،اياش يکاردست يبرا مناسب طيشرا ،يطيمح

  . ]۳۳[ آورنديم فراهم آنها يبرا را ميمستق طوربه

  

  موانع پرورش خالقيت در آموزش عالي

به تقليد و انتقال عبارت ديگر به هاي سنتي بر تعليم مستقيم وآموزش

بنابراين خالقيت در آموزش سنتي جاي اندكي ]. ۱۵[متمركز است 

تنها فراموش، بلكه خفه طوري كه شايد بتوان گفت خالقيت نهدارد، به

، موانع پرورش خالقيت را در افراد به آمابيل. و خاموش شده است

  ]:۳۴[شمارد شرح زير بر مي

افراد خالق به خاطر ترس از ارزيابي : ارزيابي افراد برمبناي انتظارات

  .توانند فعاليت كنندراحتي نميعملكرد خود به

افراد اگر احساس كنند كه در هنگام فعاليت، مراقب : نظارت و مراقبت

  .آنها هستند، كمتر خالق خواهند بود

هاي دنبال رضايت دروني هستند تا پاداشافراد خالق بيشتر به: پاداش

  .معمولي و مادي

افرادي كه در كارشان با ديگران در حال رقابت ناسالم هستند : رقابت

  .خالقيت كمتري خواهند داشت

افرادي كه در انتخاب چگونگي انجام كار محدود : انتخاب محدود

  .هستند كمتر خالق هستند

دادن به افرادي كه به جاي اهميت: هاي بيرونيگرايش به پاداش

كنند، خالقيت روني فكر ميهاي بيهاي دروني به محركمحرك

  .كمتري خواهند داشت

كردن نظام آموزش عالي تر، موارد زير را براي هرچه خالقتورنس

  ]:۳۳[كند پيشنهاد مي

 .تفكر خالق را با ارزش بدانيد -

 .كاري اشيا و عقايد را تشويق نماييددست -

 .چگونگي آزمودن منظم عقايد خود را ياد بدهيد -

 .زه را افزايش دهيدتحمل عقايد تا -

 .در كالس جوي خالق ايجاد كنيد -

 .اطالعات الزم راجع به فرآيند خالقيت را ارايه دهيد -

 .كارها را دور كنيداحساس ضعف در برابر شاه -

 .يادگيري خودانگيخته را تشويق كنيد و براي آن ارزش قايل شويد -

 .كنيدبراي رسيدن به عقايد، منابع قابل دسترس فراهم  -

 .كاربرد كامل عقايد را تشويق كنيدعادت رسيدن به -

  

  يريگجهينت

 کشور ازين مورد متخصص يروهاين تيترب در يعال آموزش سساتوم

 که يمتخصص افراد نيچن تيترب يبرا کنند؛يم فايا يمهم نقش

 نظام در قيعم و ريفراگ يراتييتغ به شنديندياب خالق و يمنطق بتوانند

 رکن عنوانبه اددهندگان،ي نکهيا به باتوجه. ميازمندين يعال آموزش

 جا دارند تيخالق پرورش در ياساس اريبس ينقش ،يتيترب نظام ياساس

 و نشيگز در گذاراناستيس و انيمجر و يآموزش زانيربرنامه که دارد

 را يفرهنگ تيترب ديکل لذا. دارند مبذول خاص توجه آنها يسازآماده

 معلمان دردست ديبا است جامعه تکامل و يترق توسعه، ديکل خود که

 و خالقانه هوشمندانه، استفاده به نسبت که افتي ينوآور و نوجو

  .]۱۵[ دارند وفا سيتدر مختلف يالگوها مبتکرانه

 تفکـر  گسـترش  بـه  مگر اينکه جامعه به توسعه پايدار نخواهد رسيد

 ،خـالق  تفکـر  گسترشنمايد و  ياساس توجه يعال آموزش در خالق

 و نوجـو  يمعلمان دستبه جامعه يفرهنگ تيتربدر گرو سپردن کليد 

  .وفادارند سيتدر خالقانه يالگوها به کهاست  نوآور

  

 منابع

1- Vernon PE. The nature-murture in creativity. In: Glover 
GA, Royce R, Ronnongandcecil RR. Handbook of creativity. 
New York: Plenum Press; 1989. 

 :تهران. نقش آموزش عالي در توسعه پايدار. منش مهدي، کامراني احسانايران - ۲

  .۱۳۸۳؛ ريزي آموزش عاليمؤسسه پژوهشي و برنامه

3- Sternberg RQ, Lubart TI. Investing in creativity. Am 
psychol. 1996;51(5):677-88. 

مجله پژوهش  .دهندگان پويايي و خالقيتخصوصيات پرورش .شهرآراي مهرناز - ۴

  .۹ -۱۸):۴(۱۱ ؛۱۳۷۴ .ل تعليم و تربيتيدر مسا



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو همكاران ـــــــــ زينب صادقي  ۲۸

 Vol. 3, No. 1, Spring 2010               ۱۳۸۹ ، بهار۱، شماره ۳دوره                                                                     

قابل ]. شهريور ۴، ۱۳۸۸دسترسی [ ۱۳۸۲. شناسي و توسعهانسان. فکوهي ناصر - ۵

   http:\\www.bashgah.net/pages-4870.html :دسترس از

  .۱۳۸۲انتشارات مدرسه؛ : تهران. ريزي آموزشيفرايند برنامه. مشايخ، فريده - ۶

: تهران. علي، مترجمفرجادي غالم. توسعه اقتصادي در جهان سوم. تودارو مايکل - ۷

  .۱۳۷۰سازمان برنامه و بودجه؛ 

انتشارات شرفي؛ : تهران. ايران نيافتگي در اقتصادمدارهاي توسعه. عظيمي حسين - ۸

۱۳۷۱.  

. نامه رهيافتفصل. شناسي و توسعه اجتماعي در ايرانجامعه. عبداللهي محمود - ۹

-http://www.fast: قابل دسترسي از. ۶؛۱۳۷۳

iran.com/far/pdf/rahyaft06/6-3.pdf   
: انتهر. رضا کلوي، مترجمعلي. شناسي نوسازي و توسعهجامعه. هريسون ديويد -۱۰

  .۱۳۷۳بخشي؛ دانشگاه علوم بهزيستي و توان

 ؛پارس سهند: تهران. ترجمم ،ورزادح صالحي .نيروي نبوغ خالق. بازان توني -۱۱

۱۳۸۴.  

موسسه فرهنگي هنري : تهران. پرورش خالقيت در کودکان .خليلي اعظم -۱۲

 .۱۳۸۲ ؛ديباگران

13- Craft A. Creativity across the primary curriculum Framing 
and developing practice. London: Newfetter Lane; 2000.  

 .ترجم، ميزداني فاطمه .ضرورت شناسايي کودکان تيزهوش .کاندگون پيترگ -۱۴

  .۵۸ - ۷۱:)۴(۱؛۱۳۷۱. مجله استعداد درخشان

15- Nahas Angula MP. Speech of minister of higher education 
and the development challenge in emergent nations of 
UNESCO in Namibia. 5-9 October; 1998. 

16- Beetlestone F. Creative children imaginative teaching. 
Bury Dmunds, Suffolk: Edmundsbuy Press Ltd; 1998. 

17- Gardner H. Creating minds: An anatomy of creativity seen 
through the lives of Freud Picasso, Stravinsky Eliot, Graham 

and Grandhi. New York: Basic; 1993. 
18- Hallington M. The ecology of human creativity: A 

Psychology of perspective. London: Sage Pub; 1990. 
19- Cortese A. Education for sustainability: The university as a 

model of sustainability. New York: Second Nature, Inc; 1999. 

بررسي ارتباط ميان تربيت فرهنگي، الگوهاي نوين  .مهرمحمدي محمود -۲۰

 .۳۷ - ۶۱):۴(۱۱؛۱۳۷۴ .ل تعليم و تربيتيمجله پژوهش در مسا .تدريس و خالقيت

21- Simontin DK. Creative productivity: A predictive and 
explanatory model of career trajectories and landmarks. 
psychol rev. 1997;2(2):66-89. 

22- Lambert W, Truker GR. Cognitive and attitudinal 
consequences of bilingual schooling. J Educ psychol. 
1973;21(65):141-59. 
23- Albrech K, Albrech S. The creative corporation. Home 
Wood: Illionis, Dow Jones- Irwin; 1987.  

ريزي در نامه پژوهش و برنامهفصل. دانشگاه و توسعه فرهنگي. رئوفي محمد -۲۴

 .۷۹ -۱۰۶):۲(۳؛۱۳۷۴. آموزش عالي

 .پرورش استعداد همگاني ابداع و خالقيت. الکس الگزاندرفيکنيآسبورن  -۲۵

  .۱۳۸۶ انتشارات نيلوفر؛: تهران. انترجمم ،زاده حسنسنح ،حسن زاده قاسم

 -۶۳):۶(؛۱۳۷۷. مجله رشد تکنولوژي آموزشي. تکنولوژي آموزشي .رئوف علي -۲۶

۵۱.  

27- Piaget Y. The origine of intelligence in children. New 
York: International University Press; 1995. 

. نشريه مديريت در آموزش و پرورش. آموزش مانع خالقيت. کريمي عبدالعظيم -۲۸

  .۲۷ -۴۱):۱۰(۲؛۱۳۷۳

29- Alexander R, Rose G, Woodhead C. Curriculum 
organization and classroom practice-a discussion paper. 
London: DES; 1992. 

30- Woods P. Teacher skills and strategies. Lewes: Falmer 
Press; 1990. 

منصور محمود، دادستان پريرخ، . تربيت به کجا ره مي سپرد؟. پياژه ژان -۳۱

  .۱۳۶۹دانشگاه تهران؛ انتشارات : تهران. انمترجم

32- Bohm D. On creativity. London: Routledge 11 New Fetter 
Lane; 1998. 
33- Torrance EP. An interview with E. Paul Torrance, about 
creativity. Educ a Psychol Rev. 1998;4(10);441-52. 

. چاپ چهارم. سازمانيمديريت رفتار . نيک اعظمعلي، رحيميحقيقي محمد -۳۴

  .۱۳۸۴ترمه؛ : تهران


