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 او،شکرخدا که هرچه طلب کردم از

 های همت خود کامران شدمتبرمن

 

 تقدیم به:

 

 وسه بردستانش که وجودش مایه دلگرمی ام استپدرم با ب

 و       

 مادرم با بوسه بردستانش که وجودش برایم همه مهر است

 و        

 عطر حضورش تکرار خوشی های من استخواهر نازنینم که  

 و         

 دلخوشی همیشگی ام،برادرعزیزم که صفایش مایه ی آرامشم است
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 پیشگفتار

مفهومی اوست.  خالقیت، قدرت های انسان گیواالترین ویژیکی از 

و پژوهشرگران   كررده  بسیاری های آن در طول زمان تغییرات عریفتكه 

 اتانرد كره البتره اشرتراك     مختلف تعاریف متعددی برای آن ارائه نمروده 

كه رشرد   در بین تعاریف ارائه شده وجود دارد. از آنجاییمعنایی زیادی 

، ایرن نیرروی نهفتره در آدمری     خالقیتو شکوفایی هر كشوری در گرو 

، این كترا   خورد امعه به دست افراد خالق رقم میسرنوشت جاست و 

 دانشرجویان با هدف گردآوری اطالعاتی منسجم پیرامون خالقیت برای 

حوزه علروم تربیتری و روانشناسری و همننرین عالقمنردان بره مبحر         

 خالقیت تهیه شده است.

شامل هفت باشد،  می انمولفساله  كه حاصل تالش یکحاضر كتا  

خالقیرت و  مرور تعاریف مربوط به ل كتا ، به . در فصل اواستفصل 

های مطرح از سروی   پرداخته شده است. فصل دوم، به نظریه اهمیت آن

اختصاص داده شده  و... تورنسهمنون گیلفورد،  خالقیتروانشناسان 

های خالقیت به عنوان ابزاری بررای رشرد    تکنیکاست. در فصل سوم، 

ول چهارم تا ششم به مبحر   در فصشده است.  آوردهخالقیت در افراد 



و ارائره راهکارهرایی    خرانواده، مدرسره و سرازمان   خالقیت در سه نهاد 

اشراره   های مختلرف  جهت افزایش خالقیت در افراد در سنین و جایگاه

گیرری   شده است و در فصل هفتم، ابزارهایی جهرت سرنجش و انردازه   

   خالقیت معرفی شده است.

گیرری از   ده است تا با بهرره هر چند در تالیف كتا  مذكور سعی ش

 از جانر  مولرف   نظرات اسراتید حروزه خالقیرت، اشرتباهات كمترری     

هایی شامل مطالر  موجرود    ها و ضعف صورت گیرد، اما مطمئنا كاستی

 انمولفر م با ارائه نظرات سازنده خود برای یشود كه امیدوار در كتا  می

و  lilianavml@yahoo.comل آدرس ایمیرررررررردو از طریرررررررر  

@yahoo.com95honest.honest  برره بهتررر شرردن مطالرر  كتررا  در

 چاپ بعدی، كمک نمایید.
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