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 چکيدي

دس صًذگی ٍ اتؼاد هختلف آى کاهال هطَْد است. ایي استؼذاد تا ضذت ٍ ضؼف دس ّوِ افشاد ٍجَد  1تاثیش خالقیت 

، تسیاساّویت داسد. دس داسد. دسکَدکاى تِ دلیل قشاس گیشی دس سي سضذ، فؼال ساصی، استقاٍجْت دّی خالقیت

                                                 
1
- Creativity 



یی دیگش هَجَد است تا دسکَدکاى غیشاصسٍش ّای آهَصضی، سٍش ّاهسیش سضذ ٍ ضکَفایی خالقیت، تِ خصَظ

ٍپشٍسش آى ٍاداس ًوَد. یکی اص ایي سٍضْا، سٍش غیش تا تشغیة رّي کَدکاى،آًاى ساتِ ًَاًذیطی ٍتشٍصخالقیت

هستقین یا تِ ػثاست دیگش تاثیش هحیظ عثیؼی یا هصٌَع دس تشٍصٍافضایص ػاهل خالقیت دسکَدکاى است. ادتیات 

ایفا  ًقص تسیاس هْویٍسضذآى  آهَصش ٍ پشٍسش ٍ تشٍص خالقیت کیفیتسدٍهحیظ فضاهَضَع ًطاى هی دّذکِ 

ایي فضا هوکي است فضای عثیؼی ٍیاهصٌَع اًساى ٍ تِ ػثاست دیگشکالثذ ساختِ ضذُ ٍهحیظ هصٌَع  ذ.ٌکٌ هی

 تسیاس کوشًگ است. ،شٍدسجْت پشٍسش خالقیتایي اه دس استثاط تااها ساخت ٍساصّای هؼواسی  ٍهؼواسی تاضذ.

تَدُ ٍسٍش تحقیق اًتخاتی تحقیق تَصیفی هی تاضذ کِ ّذف آى تَصیف کشدى ضشایظ یا  تَسؼِ ای تحقیق حاضش

پذیذُ ّای هَسد تشسسی است کِ تیطتشیي تحقیقات ػلَم سفتاسی اص ایي ًَع تحقیق هی تاضذ. دس اداهِ تا تْشُ گیشی 

هَسد هغالؼِ ٍ جوغ آٍسی دادُ ّا تِ  پس اص اًتخاب ًوًَِپیوایطی، اص یکی اص ضیَُ ّای تحقیق تَصیفی ، تحقیق 

ٍسیلِ پشسطٌاهِ یا هصاحثِ، تا سٍش آهاسی استٌثاعی، فشضیِ ّای پیطٌْادی هَسد آصهَى قشاس هی گیشًذ.ایي تحقیق 

ایی ٍ تکویلی تقسین هی ضَد. هغاتق یافتِ ّای پایاى ذضاهل سِ هشحلِ ػوذُ اسست کِ هشحلِ سَم تِ دٍ هشحلِ اتت

خاًِ تش سٍی سضذ استؼذادّا ٍخالقیت کَدک اثش هی گزاسد. تٌاتشایي هیتَاى اصَل عشاحی  ًاهِ هحیظ کالثذی

فضای هسکًَی سا تِ گًَِ ای ٍضغ ًوَد کِ اص عشیق افضایص کٌجکاٍی، تخیل ٍاًگیضش کَدک هٌجشتِ استقای 

ستیاتی تِ اصَل دس خالقیت کَدک گشدد. پژٍّص حاضش، تشپایِ تلفیق ًظشیات هشتثظ تا هَضَع تحقیق تِ دًثال د

عشاحی فضای هسکًَی هی تاضذکِ تاػث افضایص خالقیت کَدکاى گشدد. اصَل استخشاجی ایي تحقیق تِ عَس 

کلی تِ ضشح صیش هی تاضذ. استفادُ اص ػٌاصش عثیؼی هحیظ دس عشاحی فضای هسکًَی، ایجاد ایوٌی کالثذی ٍاهٌیت، 

 ایجاد پیچیذگی دس هحیظ ٍایجاد فضای اًؼغاف پزیش.
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