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 بیان مسألٍ 

ّبی خاللبًِ ، کبر  اًذ در دیذگبُهختلف را بَخَد هی آٍرد. ٍ هی تَ خاللیت یک ٌّز اعت کِ چیش خذیذی را تَعؼِ هی دّذ ٍ یب چیشّبی
 .(1)بًِ ٍ فزایٌذ خاللبًِ خالصِ ؽَدخاللبًِ، هَلؼیت خالل

( بِ ًمل اس ٍیغبزگ هی گَیذ کِ هتذاٍل تزیي بزداؽت اس خاللیت ػببرت اعت اس ایٌکِ فزد فکزی ًَ ٍ هتفبٍت ارائِ دّذ 1376غالهؼلی افزٍس )
 .(2) کِ خاللیت بِ دعتبٍردّبی تبسُ ٍ ارسؽوٌذ اؽبرُ دارد ٍ اس عزفی دیگز اکثز رٍاًؾٌبعبى بز ایي ًکتِ تَافك دارًذ

.(1)اعتخزاج ًوبیذ بب ارسػ عبیؼی ٍ اصلی را اس یک فزٌّگ خبؿ یچیشّبٍ هی تَاًذ  یش دادُ هی ؽَد یتو اػ افکبر هبّزاًِ ببفزد خالق   
 .(2)بغظ  -4اًؼغبف پذیزی        -3ابتکبر      -2عیبلی     -1ر ػبهل اصلی هی داًذ:بتَرًظ تفکز خالق را دارای چْ

کِ حبل اگز ایي ؽغل ٍ حزفِ اس حغبعیت ٍیضُ ای ًیش بزخَردار ؾبى هتبلَر هی ؽَد ؽغل ٍ حزفِ یهیشاى بْزُ ٍری  افکبر افزاد خالق درًتبیح 
 .(2) تي خاللیت ٍ ًَآٍری اعتببؽذ هی تَاًذ ارسػ ٍ اّویت خاللیت را دٍ چٌذاى کٌذ. حزفِ پزعتبری یکی اس ایي حزف اعت کِ هغتلشم داؽ



بغیبر حبیش اّویت اعت چٌبًکِ در عی دٍ دِّ گذؽتِ لیٌغگز در سهیٌِ خاللیت ٍ   پزعتبری خبیگبُ ایي افکبر خاللبًِ در ػولکزد ّبی ببلیٌی
 .(1)بری تحمیمبتی را اًدبم دادُ اعتًَآٍری در پزعت

ای عزٍیظ دّی عالهت فزاّن عتبراى ًیبس دارًذ کِ تفکز خالق ٍ اًتمبدی را بزپزعتبری بِ صَرت خبؿ ارتببط ًشدیکی بب سًذگی دارد ٍ پز
 .(3)تفکزات ٍ احغبعبتؾبى ؽکل هی گیزد، خَدهختبری ٍ آسادی ٍ بیبى حبل بب ایي رٍیکزد آهَسػ هحذٍد عٌتی . بِ ّزًوبیٌذ

مبدی، حل هغئلِ ٍ خاللیت زعتبری در هحذٍدُ تفکز اًتآهَسػ پزعتبری ببیذ بِ عزػت بز اعبط تغییزات چؾن اًذاسی ٍ حوبیت اس هحتَیبت پ
 .(4)ببؽذ

عْن ّوکبری تکٌَلَصی آهَسؽی در کبّؼ ّز چٌذ کِ (، 5في اٍری ٍ اعالػبت بؼٌَاى یک ًَؽذارٍ بزای هؾکالت ببیذ درًظز گزفتِ ؽَد )
 (.5)اعت بحزاًی بغیبر ارسؽوٌذاعالػبتی در هَالغ  ـهَسؽی یغتوبتیک دیگز هؾکالت بب رٍیکزد آع

هحصَل اصلی آهَسػ پزعتبری داًؾدَیبى پزعتبری در همبعغ هختلف تحصیلی هی ببؽٌذ کِ ًحَُ آهَسػ ایؾبى در ؽکَفبیی خاللیت ٍ 
 ًَآٍری آًْب بغیبر هْن ٍ چؾوگیز اعت. 

راُ یببی ٍ  ـٍری ًَآ ر آًْب د ببیذ کِ ّغتٌذارسؽوٌذ  بغیبر  بحث کَچکٍ عویٌبر  ـرٍیکزدّبی عٌتی هبًٌذ عخٌزاًی در آهَسػ پزعتبری 
 (.5)یت داًؾدَیبى در ًظز گزفتِ ؽَدببسگؾبیی ٍ خالل
. ببلیٌی بِ ؽوبر هی رٍد ّبی کلیذ هؤثزی در بزًبهِ ّبی داًؾگبّی بِ هٌظَر تکویل ٍ اخزائ آهَسػ در حزفِ پزعتبری، آهَسػ ٍ توزیي
لذرت حزفِ افشایؼ  ؽَد ٍ اس عَیی دیگز  یهزالبتٍ فزآیٌذ  عالهت بیوبراى عؼِببػث تَ هی تَاًٌذ بغَر هؤثز ؽبیغتِ ٍ کبرآهذ هذلْبی هزالبتی

 .(6)را تضویي ًوبیٌذ هْوتزیي ًمؼ را ایفب هی کٌٌذ،عیغتن بْذاؽتی در کبفی پزعتبراى کِ  اػتوبد بِ ًفظ ّوچٌیي ٍ ای
بِ  یدر هذت سهبى ًغبتبً کَتبّبِ ؽوبر هی آیٌذ ٍ  ّز خبهؼِعیغتن بْذاؽتی درهبًی خشء ًیزٍّبی ببلمَُ  پزعتبری بب تَخِ بِ ایٌکِ داًؾدَیبى

پزعتبری در آیٌذُ ی  اس اّویت ٍیضُ ای بزخَردار اعت  چَى ًیش ، بزرعی عغح خاللیت در داًؾدَیبى پزعتبری یٌذآػٌَاى افزاد ؽبغل در هی 
 .(2)در دعت ایي افزاد اعتبْذاؽتی درهبًی  عیغتن 

دعت ًیبفتٌذ.  ب تَخِ بِ همتضیبت سهبًی ٍ هکبًیلیت در پزعتبری، هحممیي بِ پضٍّؼ هؾببْی در ایي سهیٌِ بحتی بب ٍخَد اّویت ببالی خال
حبل بب تَخِ بِ اّویت هَضَع خاللیت در پزعتبری ٍ ًمؼ آى در عالهت خبهؼِ، هحممیي بز آى ؽذًذ کِ پضٍّؾی بب ّذف تؼییي عغح 

  یلی اًدبم دٌّذ.خاللیت داًؾدَیبى پزعتبری در همبعغ هختلف تحص

 

 
 


