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 چکیده

 یی هرنامهپژوهش حاضرررر ها هبر هررسررری راه ه

درسی پنهان ها خالقیت دانشجويان دانشگاه پیام نور 

انجام شرربه  96-97مرکز هوکان در سررات تحصرریلی 

است. روش پژوهش توصیفی از نوع  همبستگی است. 

شامل کلیه شته علوم جامعه آماری  شجويان ر ی دان

ترهیتی دانشرررگاه پیام نور مرکز هوکان اسرررت که در 

صیل هوده شغوت هه تح سی م شنا انب. حجم مق ع کار

ستفاده از  ساده روش نمونهنمونه ها ا صادفی  گیری ت

آوری اطالعات نفر انتخاب شررب. هرای جمع150تعباد

ی درسرری پنهان حسرر  هرنامه یاز دو پرسررشررنامه

هبی)1386ملکی) عا یت  فاده 1372( و خالق ( اسرررت

یل داده يه و تحل هه منظور تجز يب.  مار گرد ها از آ

شامل )میانگی ، انحر صیفی،  ستانبارد(تو آمار  و ار ا

( Rضررريه همبسررتگی پیرسرروناسررتنباطی، شررامل)

شب. نتايج هه دست آمبه از تحلیل فرضیه ستفاده  ها ا

شان داد که سی پنهان ه ور کلی و  یهی  هرنامه ن در

Abstract 

The purpose of this study was to 

investigate the relationship between 

the hidden curriculum with creativity 

of students at Payame Noor 

University of Boukan during the 

academic year 2017-2018. The 

research method is descriptive 

correlational. The statistical 

population includes all students in the 

Payam-e-Noor University of Boukan, 

who have been studying in the 

undergraduate degree. The Sample 

size which included 150 Participents 

was selected by simple random 

sampling method. Hassan Maleki 

(2007) and Abedi's creativity (1993) 

From two questionnaires were used to 

collect the data. To analyze the datas, 

we used descriptive statistics 

including (mean, standard deviation) 

and inferential statistics including 
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 مقدمه

ای هرخوردار اهمیت ويژه ترهیت نیروهای متخصص من بق ها نیازهای کشور از در دنیای امروزی

ست شگاه هم هه(. 2008، 1)گرور و موزا ا سازماندان سعه  عنوان يکی از تأثیرگذارتري   شور، تو هر ک

شجويانی نیاز دارد که هتواننب  رود،شمار می ههمه جانبه آن کشور ه ساتیب، کارکنان و دان جامعه هه ا

سازگار نماينب و عالوه هر هرنامه سمی از هرنامهخود را ها تغییرات و تحوالت  سمی و های ر های غیرر

 های پژوهشی حوزهتخصصی و يافته مناهع .پنهان در جهت رسیبن هه اهبار آموزشی کمک هگیرنب

تري  عامل دهب که )محیط اجتماعی مراکز آموزشررری و دانشرررگاه( مهمدرسررری نشررران می هرنامه

 (.1387)اسکنبری،  گیری هرنامه درسی پنهان استشکل

زنبگی »کتاب در  8196 سات در ،2ونفیلیپ جکسرا اولی  هار « ی درسی پنهانهرنامه»اص الح 

)فتحی واجارگاه،  آن را رواج داد 1971در سرررات  3هکار هرد و هنسرررون اسرررنايبر « در کالس درس

ی درسرری پنهان کنب: هرنامهگونه تعريف میی درسرری پنهان را اي ( هرنامه2015)4آلسرراهای (.1387

دهنبه دانش و رفتارهايی اسررت که هبون آگاهی، هبون در نظر گرفت  کلمات و اقباماتی که نشرران

( معتقب اسررت که هرنامه درسرری پنهان 2013)5سرران فیلی و دانب.زنبگی هسررتنب، میهايی از هخش

ناخواسرررته و هبون هبفمنبی اسرررت که الزاما  نحوه يادگیری  توصررریف کننبه آثار و پیامبهای

هرای چنی  هاست. هماصلی نگرش و رفتار آن یدهنبهشکل دهب ودانشجويان را تحت تأثیر قرار می

عنوان يک ضرررورت وترهیت هايب هه تغییر و نوآوری ههو اجتماعی در فراينب تعلیم رفع نیازهای فردی

ساسی در پیشرفت و عامل (. هه همی  خاطر 1389)محبوهی و همکاران،  نگاه کرد خالقیت، عاملی ا

توان جا که خالقیت امری است آموختنی و قاهل آموزش، پس میشود و از آنتلقی می توسعة جوامع

                                                           
1. Groff & Mouza 

2. Philip Jakcon 

3. Benson snyder 

4. Alsubaie 

5. Sanfilippo 

ی هی  دانشجويی، روش های آن از جمله، راه همؤلفه

 -تبريس استاد، ساختار فیزيکی دانشگاه، رواهط استاد

یت در سررر    ها خالق  یراه ه 01/0دانشرررجويی  

 .معناداری وجود دارد

 تدرسی پنهان، خالقی یهرنامه کلیدی:هایواژه

 

(Pearson correlation coefficient R). 

The results of analyzing the 

hypotheses showed that there is a 

significant relationship between 

hidden curriculum in general and its 

components, including student-

student relationships, teacher teaching 

method, university's physical 

structure, student-student relationship 

with creativity in the level 0.01. 

Keywords:  hidden curriculum, 

creativity. 
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شگاه هه  شرايط،ها ايجاد  تجهیزات و امکانات الزم هه پرورش افراد خالق پرداخت که از اي  حیث دان

سه شجويان هه مثاهة مکانی منا شم، )چراغ آيبشمار میهرای آموزش خالقیت دان تحقیق (. 1386چ

 ی آن هیش از يک قرن پیش توسررط دانشررمنبان علومدهنبهی خالقیت و عناصررر تشررکیلدرهاره

)پبر علم 1توسرط گیلفورد 1950ی اسراسری هرای پرورش در سرات روع شرب ولی انگیزهاجتماعی شر

ست يافت  رهیافت شب. گیلفورد خالقیت را ها تفکر واگرا )د های تحقیقات( مرهوط هه خالقیت ايجاد 

)يزدانی  دانستجبيب هرای مسائل( در مقاهل تفکر همگرا )دست يافت  هه پاسخ صحی ( مترادر می

شرود، خالقیت هعنوان ايبه يا محصرولی که ارزشرمنب و کارهردی اسرت تعريف می(. 1394و اهقايی، 

ست  پارادايمهه شک ست. خالقیت از  سنتی خالقیت فراينب ذهنی افراد ناهغه ا  مفهومی هه هایطور 

خالقیت از تحوالت  (.2014، 2)سرریکزنتمی هالی و وولف اسررتعنوان حل مشررکالت تشررکیل شرربه

گردد، ه وری که توانايی ترکیه عوامل قبلی هه جبيب دار و جهشی در فکر و انبيشه ناشی میدامنه

 (. 1390)هاشمی و همکاران،  را داشته هاشب

 محبوهی و همکارانتحقیقات متعبدی در زمینه هرنامه درسررری پنهان صرررورت گرفته اسرررت. 

شان داده انب(، 1396) سی پنهان از جمله کنش متقاهل، های هرنامهکه مؤلفه در تحقیق خود ن ی در

محققانی  ساختار سازمانی، جو اجتماعی و ساختار فیزيکی هر هاورهای انگیزشی و کارآفرينی مؤثرانب.

قالونبی و  ، (2008)3(، چانک و اسرررمیت1395) دودجینژاد و شرررکری زاده اوجیديگر همچون 

شب هه اي  در پژوهش های خود( 1394) عمرانی سی پنهان و ر ست يافتنب که هی  هرنامه در نتايج د

از هی  اهعاد هرنامه درسررری  آموزان راه ه معناداری وجود دارد وخالقیت و عملکرد تحصررریلی دانش

سه و جوپنهان مؤلفه ساختار مبر شب خالقیت دانشاجتماعی قادر هه پیشهای   آموزان هودنب.هینی ر

ی هرنامههای مؤلفه که نیز حاکی از آن هود (1394) يزدانی و اهقايیهش نتايج پژودر همی  راسررتا، 

آموز، سررراختار فیزيکی مبرسررره( راه ه آموزی، تعامل معلم و دانش)تعامل دانش درسررری پنهان

شتري  آموزان دارد که در هی  اي  مؤلفه ها، تعامل معلم و دانشداری ها خالقیت دانشمعنی آموز هی

 که نتايج نشان داده است (،1393فرد و همکاران )منوریتحقیق  در است.خالقیت داشتهراه ه را ها 

های روش تبريس، محتوای آموزشررری، يادگیرنبه، آموزشرررگر و ارزشررریاهی ها گرايش هه هی  مؤلفه

(، در پژوهش خود هه اي  نتیجه 2009)4رديش .داری وجود داردخالقیت دانشرررجويان، راه ه معنی

آموزان هه تعامالت موجود در محیط مبرسررره يکی از عوامل مهم و مؤثر در نگرش دانشرسررریب که 

حاکی ( 2012)5میرك پژوهشهاسررت. در همی  زمینه نتايج درس، مبرسرره و پرورش خودپنباره آن

ست ضايی  که می توان کارکرد معلمان را در زمینه هرنامه درسی پنهان هه ويژه از نوع جو از آن ا و ف

                                                           
1. Guilford 

2. Csikszentmihalyi & Wolfe 

3 .  chang & Smith 

4.  Redish 

5 . Mirk 
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(، 2009)2، فريتر(2009)1نتررايج تحقیقررات وهر کننررب، افزايش داد.درس ايجرراد می کالسکرره در 

های درسرری کامال  زيبا، تزيی  ، نشرران داده اسررت که کالس(0220)4مارگولیس ( و2003)3ديکسرری

فر و )هیان شونبشبه، پر نور و ها امکانات فیزيکی يکی از عوامل مؤثر موفقیت تحصیلی محسوب می

(، نیز آمبه است که هرنامه درسی پنهان 2007) 5(. در يافته های گلیک  و مرنستی 1388همکاران، 

 (،1391) آده و سرربحانیجبلی اسررت.راه ه داشررته ای اسررتادانها رفتار دانشررجويان و دانش حرفه

نب در کارهرد روشيافت یت دانشکه  تبريس خالق، خالق هاعث داده آموزان را رشرررب های  قاءو   ارت

معلمی که رفتار دوستانه داشته هاشب  نتايج هرخی تحقیقات نشان می دهبشود. آنان می در خالقیت

توانب میزان هايش سرررازمان يافته و سرررالم هاشرررب، میکنب و رفتار و هیجانآموزان را درك و دانش

راهینز ) داده و رفتارهای نام لوب آنان را مهار نمايب افزايش آموزاندانشرا در  نفسخالقیت و عزت

هرنامه درسرری پنهان هناهراي ، ها توجه هه م اله هیان شرربه می توان گفت که  .(3196، 6و همکاران

صیلی  شی و عملکرد تح شبرد اهبار آموز سیار مؤثری در پی از طريق هرنامه  دارد و فراگیراننقش ه

های مختلفی ماننب احترام، صباقت، درسی پنهان ها انواع دانش علمی، اجتماعی، تاريخی و...، مهارت

سئولیت شنا میهمبردی، م ساس ها توجه هه اهمیت  شونب.پذيری، هراهری، رعايت قانون آ هرهمی  ا

سی پنهان، سخگويی هه ا تحقیق در خصوص هرنامه در صبد پا ضر در ست کهپژوهش حا سوات ا  ي  

سی پنهان تا چه انبازه پیش ست؟ هرنامه در شجويان ا صلی  ،هناهراي هینی کننبه خالقیت دان هبر ا

پژوهش حاضر هررسی راه ه هرنامه درسی پنهان ها خالقیت دانشجويان دانشگاه پیام نور مرکز هوکان 

  .است
 

 روش پژوهش

ستگی کنب از نوع همبمتغیر را هررسی میجا که راه ه هی  دو پژوهش حاضر توصیفی و از آن

راحی ی هرنامه درسی پنهان ها خالقیت دانشجويان مرکز هوکان طاست که ها هبر هررسی راه ه

است. در اي  تحقیق، پژوهشگر هبون اي  که قصب تغییر هیچ يک از متغیرها را داشته هاشب، شبه

ای ها خالقیت دارد. هناهراي ، تحقیق ه همه درسی پنهان چه راخواهب مشخص کنب که متغیر هرنامی

جامعه  ست.در موقعیتی طبیعی و هه دور از هر گونه دستکاری میبانی يا آزمايشگاهی صورت گرفته ا

نفر ( است، 500آماری اي  تحقیق شامل دانشجويان رشته علوم ترهیتی دانشگاه پیام نور مرکز هوکان)

 دها تعباهه تحصیل مشغوت هودنب که از هی  آن در مق ع کارشناسی 96-97که در سات تحصیلی 

 نفر هه روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شب. 150

                                                           
1. Weber 

2. Ferriter 

3. Dixie 

4.  Margolis 

5.  Glicken & Merenstein 

6. Robbins   & Britain & Robbins 
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 پژوهشابزار 

سوات هسته  40( در 1386) اي  پرسشنامه توسط ملکی الف( پرسشنامه برنامه درسی پنهان:

است. اي  پرسشنامه دارای چهار بهتا حبودی( تنظیم ش -یرخ -ای)هلهو در طیف سه گويه پاسخ

مرهوط هه  19تا  10ی رواهط هی  دانشجويی، سواالت مرهوط هه مؤلفه 9تا  1مؤلفه است که سواالت 

االت دانشجو و سو -ی رواهط استادمرهوط هه مؤلفه 28تا  20ساختار فیزيکی دانشگاه، سواالت  یمؤلفه

تا  13، 12، 11و10تا 1همچنی  سواالت ) .هاشبی روش تبريس استاد میمرهوط هه مؤلفه 40تا  29

و  36و  35و  32و  29و  14سواالت) هصورت مثبت و( 40و  39و  37و  34و  33و  31و  30و  28

شب: هاگذاری اي  پرسشنامه هبي  صورت مینحوه نمره .شونبگذاری میهصورت منفی نمره( 38

داده ( 1)نمره« تا حبودی»نمره صفر و « خیر»، (2نمره )« هله»سواالتی که جنبه مثبت دارنب هه 

« تاحبودی»و  نمره صفر« هله»، (2نمره )« خیر»در مقاهل سواالتی که جنبه منفی دارنب هه  .استشبه

انب که کرده پرسشنامه از ضريه آلفای کرونباخ استفاده پايايیهرای آزمون  .استداده شبه (1نمره)

 هرآورد شب.  %791مقبار آن هراهر

 عاهبی 1(CTپرسشنامه سنجش خالقیت که هه آزمون سنجش خالقیت) :پرسشنامه خالقیت ب(

 است.درهاره خالقیت توسط عاهبی در تهران ساخته شبه ( مشهور است هر اساس نظريه تورنس1372)

 22تا  1های سؤات هود. سؤات 60ای است که فرم اصلی آن شامل اي  آزمون، يک آزمون سه گزينه

يا 4هه اصالت 49تا  34و گستردگی فکری ،  3هه پیچیبگی يا وسعت 33تا  23فکری ، 2هه سیالیت

 1« الف»شود. در مورد هر آيتم گزينه فکری مرهوط می5پذيریهه انع ار 60تا  50اهتکار فکری و 

کنب. هبي  ترتیه در اي  آزمون امتیاز دريافت می  3« ج»امتیاز و گزينه  2« ب»امتیاز، گزينه 

(. اي  پرسشنامه در اهتبا در ايران در 1384)مقصودی،  است 56و حباقل نمره  168نمره  حباکثر

آموزان اجرا شب. پس از يک هفته اي  آزمون مجبدا  نفری از دانش 600هر روی يک گروه 1362سات 

هبست آمب. س س اي  آزمون چنبي  هار  85/0هر روی گروهی ديگر اجرا شب و ثبات هازآزمايی آن 

نسخه جبيبی از آن توسط عاهبی، اونیل و  1994تجبيب نظر قرار گرفت تا اينکه در سات  مورد

سؤالی تنظیم شب. فرم جبيب آن درسات  60هه صورت  1996هرگر معرفی گرديب و در سات اس یل

(. 1384)مقصودی،  استسؤات تبوي  گرديب. در پژوهش حاضر از اي  فرم استفاده شبه 56ها  1997

  روايی همزمان آزمون خالقیت عاهبی، از آزمون خالقیت تورنس استفاده شب. هه منظور هرای تعیی

آموزان نمونه تحقیق نفر از دانش 35هه دست آوردن ضريه همبستگی دو آزمون، آزمون تورنس روی 

( هی  r=497/0که آزمون خالقیت عاهبی روی آنها اجرا شبه هود، اجرا گرديب. هاالتري  همبستگی)

تري  و پايی  (آزمون اهتکار)در آزمون تورنس( و خرده آزمون سیالی )در آزمون عاهبیخرده
                                                           
1  . Creativity test 

2  . Fluidity 

3  . Expatiate 

4  . Innovation 

5  . Flexibility 
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( هی  خرده آزمون اهتکار)در آزمون تورنس( و خرده آزمون هسط)در آزمون r=104/0) همبستگی

(. پايايی آزمون خالقیت توسط کفايت هه روش آلفای 1383)دائمی و همکاران،  عاهبی( هبست آمب

سوات دارای ضريه آلفای کرونباخ  60هه دست آمب. آزمون خالقیت ها  85/0هرای کل آزمون کرونباخ 

 دهباست که هرای اجرای پرسشنامه شواهب کافی در اختیار قرار میهوده 88/0محاسبه شبه، هراهر ها 

 (.1384)مقصودی، 

 

 یافته ها

: داده های توصیفی) میانگین، انحراف استاندارد و فراوانی( مربوط به متغیرهای 1جدول

 پژوهش 

 تعداد (SDانحراف استاندارد) (mمیانگین) متغیرها

 150 442/8 44/42 ی درسی پنهانهرنامه

 150 083/13 48/120 خالقیت

 150 961/2 21/8 رواهط دانشجويی

 150 995/2 86/9 ساختارفیزيکی دانشگاه

 150 350/3 31/10 دانشجو -رواهط استاد

 150 242/3 14/14 روش تبريس استاد
 

ی درسی پنهان به طور کلی و مؤلفه های آن با : تحلیل همبستگی بین برنامه2جدول 

 خالقیت

 متغیرها

 خالقیت

 سطح معنی داری (R ضریب همبستگی )

 567/0 ی درسی پنهانهرنامه

01/0 

 498/0 دانشجويیرواهط 

 375/0 ساختارفیزيکی دانشگاه

 503/0 دانشجو -رواهط استاد

 412/0 روش تبريس استاد

= 01/0) نشان دهنبه اي  است که هرنامه درسی پنهان هه طور کلی ها خالقیت در س   2جبوت 

Sig معنی دار هوده است و همچنی  هی  مؤلفه های هرنامه درسی پنهان هه تفکیک ها خالقیت در )

 .( راه ه معنی داری وجود داردSig= 01/0س  )
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 بحث و نتیجه گیری

هی   که نشان داد پیرسون Rهمبستگی  ها مالحظه شب نتايج تحلیلطور که در هخش يافتههمان

ی هی  دانشجويی، روش تبريس های آن از جمله، راه هدرسی پنهان ه ور کلی و مؤلفه یهرنامه

 01/0دانشجويی ها خالقیت دانشجويان در س    -استاد، ساختار فیزيکی دانشگاه، رواهط استاد

يافته های محققان پیشی  را تأيیب کرده  ،نتايج حاصل از اي  پژوهش معناداری وجود دارد. یراه ه

يزدانی ؛ 1395،دودجی نژاد و شکری زاده اوجی ؛1396،محبوهی و همکاران )آن ها همخوان است و ها 

، فرد و همکارانمنوری؛ 1394آوارسی  و همکاران، ملکی؛ 1394، قالونبی و عمرانی ؛1394، و اهقايی

ای هرنامهتوان گفت که هرنامه درسی پنهان های پژوهش میدر تبیی  يافته. (2009، رديش ؛1393

توانب اثرات منفی ها هويژه دانشگاه میهای آن در سازمانتوجهی هه آن و مؤلفهغیررسمی است که هی

ای توانب ها ايجاد جوی صمیمی و هاز، ساختار فیزيکی خالق و راه هداشته هاشب ولی دانشگاه می

نتیجه عملکرد تحصیلی  و دردانشجو، خالقیت دانشجويان را تحت تأثیر قرار داده -دوستانه هی  استاد

از آن جايی که يکی از ارکان اصلی در دانشگاه موضوع آموزش و فراينب ياددهی  آن ها را ههبود هخشب.

و يادگیری است، هناهراي  اساتیب می تواننب ها هه کارگیری روش های تبريس متناسه ها شرايط و 

ايجاد نماينب. هه اعتقاد محققان، اساتیبی  توانمنبی های دانشجويان، زمینه هروز خالقیت را در آنان

در زمینه آموزش موفق هستنب که هتواننب در فراگیران انگیزه الزم را ايجاد کرده و تالش نماينب تا 

روش تبريس اساتیب نیز از اي  میان، در  (.2001اض راب و ترس را در آنان کاهش دهنب )النبری، 

کسه دانش تجرهه  از طريق تعامل ها محیط و که فراگیران از آن جايی اهمیت زيادی هرخوردار است.

اي  تعامل تسهیل شود. هبي   که هه گونه ای هاشبهايب  آموزش کالس درس و لذا محیط می کننب،

در جهت کشف راه های کنش متقاهل، فرصت هايی را هرای دانشجويان  محیط آموزشیمعنی که 

ايجاد کننب تا آن ها هتواننب ها آزمودن تجارب خود هه کسه دانش ه ردازنب و خالقیت خود را شکوفا 

 هسیار موثر است.  خالقیتدر ايجاد و ساختار فیزيکی دانشگاه نیز فضای کالس و افزايش دهنب. 

یبمان آن ها هه گونه ای است که فراگیران ها يکبيگر در تعامل مثبتی هستنب کالس هايی که نحوه چ

 نظرهیشتری هرای تبادت دايره ای صنبلی ها و تماس چهره هه چهره افراد(، فرصت  چیبمان)ماننب 

 تعامل و هروز خالقیت افرادجو عاطفی کالس نیز در ايجاد می کنب. در اي  هی ، در میان دانشجويان 

، حس اعتماد هه محی ی پذيرا و اطمینان هخش تببيل شود زمانی که کالس های درس .موثر است

هه طور صحی  و مثبت انجام  هحث و تبادت انبيشه و افکار و امنیت در میان فراگیران ايجاد شبه و

فرصت استبالت،  هه گونه ای ارائه می گردد کهمحتوای هرنامه درسی  ،می شود. در چنی  جوی

را ها تعامل مثبت میان فراگیران ايجاد کرده و هاعث هروز های ذهنی س   هاال عالیتف استنتاج و

 خالقیت در آن ها می شود.  

 ها توجه هه آن چه گفته شب و ها توجه هه اهمیت خالقیت و نقش هرنامه درسی پنهان در هروز آن،

يافته و محی ی  افزايشاستادان در ايجاد جوی م لوب  شود که آگاهی و اطالعاتپیشنهاد می
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ها هیشتر هه صورت کیفی صمیمی و دوستانه هی  استاد و دانشجو در دانشگاه ايجاد شود. يادگیری

)روش پرسش و پاسخ، مواد آموزشی متنوع  های تبريس مناسهارزشیاهی شونب و همچنی  از روش

شجويان هرای حل مسائل، شود داندر تبريس، ارائه جزوات مفیب مرتبط ها موضوع درسی( که هاعث می

های متعبدی را جست وجو کننب، استفاده شود. فضايی خالق ها استفاده از تغییرات ظاهری  راه

های ساير هايی در دانشگاهشود پژوهشمحوطه دانشگاه و کالس فراهم گردد. همچنی  پیشنهاد می

تری هه تبوي  ها اطالعات جامع ريزانشهرها اجرا شود و نتايج را مورد مقايسه قرار دهنب تا هرنامه

 .ها ه ردازنبهرنامه

 

 فارسی منابع

 . تهران: انتشارات سیما.ی درسی پنهانبرنامه(. 13۸۷). اسکندری، حسین

رابطه برنامه درسییی پنهان با ر ی  (. 1395). زاده دودجی، اکبرنژاد، احمدرضااا. شااکریاوجی

شکده علوم تربیتی و .  هر زرقانآموزان پایه نهم خالقیت و عملکرد تحصیلی دانش دان

 نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت.پایان. شناسیروان

ی درسااای پنهان مدارس بر (. تبیین اثر برنامه13۸۸). فر، فاطمه. ملکی، حسااان. سااایر، اکبربیان

ی فصااالنامه ی مدل.آموزان دوره راهنمایی به منظور ارائههای عاطفی یادگیری در دانشبازده
 . 5۷-۸5ی. صفحه1۷ی ، شماره5. سال ی درسی ایرانمطالعات برنامه

 های تدریس خالق برکارگیری روش(. تأثیر به1391). سااابحانی، عبدالرضاااا أده، پریچهر.جبلی

 . 14۷-1۶۶. صص 2. شماره 2. سال ابتکار و خالقیت در علوم انسانی .آموزانخالقیت دانش

های خالقیت در های تدریس مبتنی بر تکنیک(. بررسااای تأثیر شااایوه13۸۶). عباسچشااا ، چراغ

 .۷-3۶. صص 5. شماره 3. سال ی تربیت اسالمیدو فصلنامهآموزان. و یادگیری دانش آموزش

یدرضااااا. م یمی مه)دائمی، حم فاط یت. 13۸3بارفروش،  یابی آزمون خالق جار های تازه(. هن
 .4و  3. سال شش . شماره شناختیعلوم

 (.2) شناختیپژوهش روانگیری آن. ای نو در اندازه(. خالقیت و شیوه13۷2). عابدی، جمال

صول برنامه(. 13۸۷). واجارگاه، کوروشفتحی سیا  . تهران: انتشااارات ایران زمین. چا ریزی در

 پنج .

سن. عمرانی، ن ی سی پنهان و (. 1394). قالوندی، ح سی رابطه بین برنامه در خالقیت در برر

ستان نق همیان دانش سطه  هر شته پایان. آموزان دوره اول متو شد ر سی ار شنا نامه کار

 ریزی درسی. دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز.برنامه

(. بررسااای رابطه برنامه درسااای پنهان با 139۶). محبوبی، طاهر. کریمی، بهاالدین. محبوبی، کمال

شج شگاه پیام نور. باورهای انگیزشی و کارآفرینی دان پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و ویان دان
 (.101-109. )صص139۶(. زمستان19. سال پنج . شماره سوم )پیاپیمجازی
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(. بررسی رابطه متغیرهای ابعاد 13۸9محبوبی، طاهر. زارع، حسین. کریمی، بهاالدین. نیلوفری، علی)

شت شغلی و خالقیت کارکنان.ه سترس  سازمانی با ا صلنامه تازه گانه جو  سیهای رواف شنا  ن

 .1۷-30. صص 13۸9صنعتی/ سازمانی. سال اول. شماره پنج . زمستان

سه ویژگی(. 13۸4). م صااودی، جعفر سی و مقای شناختی)هوش برر صیتی و روان های  خ

هیجانی، خالقیت، خودپن اره، خودكارآم ی و منبع كنترل( كارآفرینان تهران با افراد 

 نشده. دانشگاه عالمه طباطبایی.کارشناسی ارشد چا نامه . پایانعادی

 . تهران: انتشارات سمت.ریزی درسیمق مات برنامه(. 13۸۶). ملکی، حسن

سیدکالن، محمد. عیاری، لیال. کریمیانملکی  صادق.  سین،  سة میزان (. 1394). پور، غفارآوار م ای

تفکر و  «.جو اجتماعی»اسااااس  آموزان به تفکر انت ادی و خالقیت و نوآوری برگرایش دانش
 . پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. سال شش . شمارة دوم.کودك

ی های برنامه(. ن ش مؤلفه1393). منوری فرد، فیض اهلل. موحد محمدی، حمید. رضاااوانفر، احمد

کاربردی کشاااورزی  -درساای بر گرایش به خالقیت دانشااجویان مرکزهای آموزش عالی علمی

 .29. شمارهمدیریت آموزش کشاورزی فصلنامه پژوهش ز.البر

بررساای ارتباب بین انواع ساابک تفکر با (. 1390). فرد، احمد. همتی، ابوذرصااادقی .احمدهاشاامی، 

ریزی درساای )دانش و پژوهش در برنامه خالقیت و نوآوری مدیران مدارس شااهرسااتان .مرد.
 .۶4-۷2. صص  30 . شماره۸ . دوره(ریزی درسیبرنامه-پژوهش در علوم تربیتی

سی پنهان با خالقیت دانش (. 1394یزدانی، سااهرا . اب ایی، نساارین) سی رابطه برنامه در برر

سطه دخترانه ناحیه سالمی . پایانتبریز 5آموزان متو شگاه آزاد ا شد. دان سی ار شنا نامه کار

 .تبریز
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