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  خرمشهر شهرستان متوسطه دوم دورۀ مدارس مدیران خالقیت و نوآوری
 

 زاده یونس رقیه

 خرهطْر داًص طلَع دختراًِ دٍم دٍرُ دبیرستاى هذیر اَّاز، چوراى داًطگاُ ریاضی، کارضٌاس

 

 چکیده

آًْا تطکیل ضذُ است.  از مًظا کِ است افرادی خاللیت از تابعی هٌطمی ٍ ًظن بر هبتٌی ایپذیذُ اجتواعی، ًظام ّر خاللیت

یکی از هسائلی کِ از ّای جذیذ است. اساس ٍ عصارٓ خاللیت، ترکیب ٍ تلفیك دٍ یا چٌذ فکر ٍ ایذُ برای رسیذى بِ ایذُ

اًساًی را بِ خَد هطغَل ًوَدُ، چگًَگی رضذ ٍ پرٍرش خاللیت ٍ ضٌاساى ٍ داًطوٌذاى علَم دیرباز رّي اًذیطوٌذاى، رٍاى

ّای رضذ ٍ ابتکار ّرکطَری ضکَفایی ٍ تجلی خاللیت ٍ ابتکار عول بِ باضذ. اصَال یکی از ضاخِدر هذیراى هیابتکار عول 

باضذ. جَاهعی کِ بتَاًٌذ خاللیت هذیراى را احیا ٍ ضکَفا سازًذ، از هیساى لابل تَجِ تَسعِ، عٌَاى زیرساخت آى جاهعِ هی

کس بِ ّر هیساى کِ خاللیت، پرٍرش ٍ تعالی ٍ ضکَفا ًطَد رکَرد عولی، رضذ ٍ ضکَفایی عول برخَردار خَاٌّذ ضذ ٍ بالع

ّای آهَزش ٍ پرٍرش، تربیت هذیراى خالق صٌعتی ٍ فرٌّگی را بایذ برای آى جاهعِ اًتظار داضت. یکی از هْوتریي ّذف

ّای آهَزضی خاللیت گساریّای بطری بَدُ ٍ خَاّذ بَد؛ بٌابرایي در سیاست است؛ زیرا خاللیت عاهل کلیذی کلیِ پیطرفت

در دًیای کًٌَی ًمص ًَآٍری ٍ خاللیت در یک هجوَعِ، بِ عٌَاى یکی  گردد.پرٍرش افرادخالق از اٍلَیت خاصی برخَردار هی

رسذ با تَجِ بِ رضذ رٍز افسٍى هذارس از یک سَ ٍ پیچیذگی رٍد. بٌابرایي بِ ًظر هیاز عٌاصر اٍلیِ هذیریت بِ ضوار هی

ضَد. ضْرستاى خرهطْر دارای اغلب یتی از سَی دیگر اّویت ًیاز بِ ًَآٍری ٍ خاللیت رٍزاًِ ٍ هَثر بیطتر هیهباحث هذیر

اًذر کار فرایٌذ ًَآٍری ٍ خاللیت ّستٌذ. ایي همالِ کِ با رٍش تحلیلی ٍ تَصیفی ٍ بر هبٌای هذیراى ٍ هعلواى خالق ٍ دست

کِ بِ ًَآٍریی هذیراى در اهر آهَزش ٍ هذیریت هذارس دٍرُ دٍم هتَسطِ  ای صَرت گرفتِ است برآى استهطالعات کتابخاًِ

بپردازد. ًتایج ایي جستار حاکی از آى است کِ ًَع سبک رّبری ٍ هذیریتی با خاللیت هذیراى در ارتباط هستمین است. ٍ در 

 پایاى پیطٌْاداتی ارائِ خَاّذ گردیذ.
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