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  سید مهدي گلستان هاشمی: نویسنده
  مدیریت آموزشی ق لیسانسفو - روانشناسی سوق لیسانف

  
-تـرین جریـان  در آستانۀ هزارة سوم میالدي، فرایند تغییر و تحول مستمر و پرشتاب از عمده

و فراینـد   رودتـرین مشخصـات بـارز آن بـه شـمار مـی      هاي حاکم بر حیات بشـري و از مهـم  
خالقیت که اساس و بسترساز تغییر و تحول و دگرگونی است در این خصـوص نقـش بسـیار    

  .کنداي ایفا میکنندهنیادین و تعیینب
 کـه اي دارد، چنـان در حیات فردي و اجتماعی انسـان جایگـاه بسـیار ویـژه    » خالقیت«شک بی

آورد خالقیـت  تمام دستاوردها و تمدن بشري از آغاز تـاکنون و نیـز در آینـده محصـول و ره    
  .است

گرشی بـر سـیر پرفـراز و نشـیب     به واقع تاریخ خالقیت انسان است و با نتاریخ علوم و فنون 
  .شودتحول و رشد و توسعۀ آن نهایت اهمیت این موضوع به وضوح مشخص می

فناوري
خالقیت
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طـور فزاینـده و شـتابانی در    العاده و ضرورت حیاتی خالقیـت بـه  در عصر امروز اهمیت فوق
طـور کامـل در سـیطرة خـود     هاي زندگی انسان را بـه حال افزایش است و تمامی ابعاد و جنبه

  .دارد
هـاي  هاي علمی، فنی، صـنعتی، هنـري ، سـازمانی، اجتمـاعی و بسـیاري دیگـر زمینـه       خالقیت
مرار، رشـد و شـکوفایی و   تخالقیت از ارکان زندگی مادي و معنوي انسان و رمـز اسـ  گستردة 

افـزاري حیـاتی و   به مثابۀ یک فناوري ـ نـرم  » فناوري خالقیت«تعالی اوست، از این رو امروزه 
جامعـۀ انسـانی بـراي    . شناخته و به آن توجه بسیار زیادي شـده اسـت  ) ژیکاسترات(راهبردي 

حرکت روبه آیندة خود و حـل انبـوه مسـائل و مشـکالت دائمـی خـویش دیـدگان خـود را بـه          
  .فناوري خالقیت معطوف کرده است

نظـران مختلـف   هاي دانشمندان و صاحبها و تجربهفناوري خالقیت دستاورد جمعی پژوهش
شناسی، مـدیریت، تعلـیم و تربیـت، علـوم اجتمـاعی و      علمی گوناگون نظیر روان هايدر حوزه

هاي علمی است و به منزلۀ یک زمینۀ علمـی ـ تخصصـی ـ کـاربردي، دربرگیرنـدة       دیگر شاخه
هـا و فنـون بـراي رشـد و توسـعۀ فراینـدهاي خالقیـت اسـت و         مجموعۀ اصول، مبانی، روش

هـاي خالقیـت   کارات و اختراعات و سایر مظاهر و تجلیها، الگوهاي ابداعات و ابتاصول، روش
بـود  » روش اختـراع «ترین اختراع قرن نـوزدهم اختـراع   به گفتۀ وایتهد بزرگ. شودرا شامل می

که پس از آن به بعد فناوري خالقیت اندك اندك مدون و منسـجم شـد و بـه تـدریج در مسـیر      
  .رشد، شکوفایی، گسترش و ایفاي نقش گام نهاد

نظران این موضوع از عوامل اصلی پیشرفت علمی و فنـی بشـر پـس از قـرن     تقاد صاحببه اع
ریز تمدن پیشرفتۀ عصـر حاضـر بـه    از عوامل پایه» فناوري خالقیت«از این رو . نوزدهم است

تردید جامعۀ بشري امروزه نیـز بـیش از پـیش بـه فنـاوري خالقیـت نیازمنـد        بی. آیدشمار می
داننـد و معتقدنـد   می» هاقرن خالقیت«نظران، قرن آینده را صاحب است، به طوري که برخی از

با توجه به این کـه در دنیـاي امـروز    . در آینده بدون فناوري خالقیت زندگی ممکن نخواهد بود
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کننـد و در واقـع   هاي مختلف در رفع نیازهاي گونـاگون انسـان نقـش مهمـی ایفـا مـی      سازمان
هاسـت و بخـش اعظـم حیـات فـردي و      دة سـازمان قسمت عمدة مسائل زندگی انسـان بـر عهـ   

تـرین  تـرین و زیربنـایی  اجتماعی انسان زندگی سازمانی است، بنابراین فناوري خالقیت از مهم
  .هاستافزاري مورد نیاز ضروري سازمانهاي نرمفناوري

این مهم در کشورهاي پیشرفتۀ جهان کامالً شناخته و نهادینه شده است چنان که بـراي مثـال   
هاي ژاپن، اصـل خالقیـت و نـوآوري اسـت و     کی از سه فلسفۀ اصلی حاکم بر تمامی سازمانی

تـر از دسـتاوردهاي   هـاي مختلـف، هرچـه بـیش    کوشند تـا بـا تـدابیر و روش   ها همواره میآن
هـاي علمـی، فرهنگـی،    هـا اعـم از سـازمان   تمـامی سـازمان  . منـد شـوند  فناوري خالقیت بهـره 

بـراي نیـل بـه اهـداف خـود ماننـد انجـام بهینـۀ وظـایف و          ...  آموزشی، صـنعتی، اقتصـادي و  
اري با محیط و شـرایط همـواره   وري مستمر، بهبود کیفیت دائمی، سازگها، ارتقاي بهرهرسالت
ها و سـایر مـوارد بـه طـور کـامالً اساسـی نیازمنـد فنـاوري         ر، موفقیت در عرصۀ رقابتمتغی

تـرین راه خالقیـت   امروزه فناوري خالقیت مهـم توان دریافت که به سهولت می. خالقیت هستند
  .در فناوري است

هایی که نتوانند خود را به فناوري خالقیت مجهز کنند دچار حالـت ایسـتایی و توقـف    سازمان
شک در آینده حضور فعـالی نخواهنـد داشـت و سـرانجام دچـار اضـمحالل       و سکون شده، بی

  .شوندمی

 ها شرایط و بسـتري این است که براي سازمان نظران و متخصصان همواره برتالش صاحب
تـر و مسـتعدتر شـود و    هـا مناسـب  را فراهم کنند که زمینـۀ حاکمیـت فنـاوري خالقیـت در آن    

منـد  آوردهاي حیاتی و ارزشـمند ایـن فنـاوري بهـره    تر و بهتر از نتایج و رههرچه بیشبتوانند 
  .شوند
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هــا را بـه عنــوان  تواننـد آن مــی هــاي مختلـف پیشـنهادات زیـر مــواردي هسـتند کــه سـازمان    
  :راهکارهایی عملی و مؤثر براي حاکمیت فناوري خالقیت به کار بگیرند

هـاي اصـلی   بـردي و فلسـفه  ترین اهداف راهاصل خالقیت و نوآوري به منزلۀ یکی از مهم - 1
هـاي اجرایـی و   شمار آید تا در فرهنگ سازمانی حاکم شود و در اهـداف و برنامـه  سازمان به

  .ی کامالً مورد توجه قرار بگیردعملیات

مند به منزلۀ عامـل بسترسـاز فنـاوري خالقیـت     پذیر و نظامساختارهاي سازمانی انعطاف - 2
 .مورد توجه و استفاده قرار گیرند

هــاي مــدیریتی مبتنــی بــر فنــاوري خالقیــت نظیــر نظــام مــدیریت مشــارکتی، نظــام نظــام - 3
 .ل باید در سازمان مستقر و اجرا شودهاي کیفیت و مواردي از این قبیپیشنهادات، حلقه

هاي آموزشی تربیتـی کـه مسـئول پـرورش منـابع انسـانی       نظام تعلیم و تربیت و سازمان - 4
ها هستند باید به خالقیت و نـوآوري و ضـرورت رشـد و شـکوفایی آن بـه      مورد نیاز سازمان

همسـو و هماهنـگ   هاي خـود را بـا آن   ها و برنامهمثابۀ یک اصل اساسی کامالً توجه و فعالیت
 .کنند

هـاي اصـلی فنـاوري    ها و فنون خالقیت بـه منزلـۀ یکـی از جنبـه    به آموزش اصول، روش - 5
  .ها، به طور بایسته و شایسته توجه کنندترین آموزشترین و ضروريخالقیت و در واقع مهم
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مدیریت
خالقیت

  و  

خالقیت
در مدیریت

  
  دکتر افضل السادات حسینی

  ر دانشگاه یزداستادیا
  

    
  چکیده

ابتدا خالقیت و عناصر تشکیل در این مقاله 

گیري از این دهندة آن و سپس چگونگی بهره

عناصر جهت هدایت و پرورش توانایی خالقیت، 

بحث فرایند خالقیت با . گیردمورد بحث قرار می

معرفی یک الگوي قدیمی و یک الگوي جدید، 

  .دهدمیگیري خالقیت را نشان مراحل شکل

ث عناصر و فرایند از طرفی با توجه به دو بح

شود که یک مدیر موفق خالقیت مشخص می

چگونه با استفاده از ترکیب پر قدرت عناصر 

گیري از فرایند خالقیت خالقیت و همچنین بهره

الگوي حل . پردازدبه حل خالق مسائل می

ه که در این مقاله عرضه شده است مسئل

  .مدیریت است در خالقیتالگویی مفید براي 

  هاي کلیديواژه
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خالقیت، فرایند خالقیت، حل خالق  عناصر
مسائل، نمودار استخوان ماهی، تجزیه و 

  .تحلیل میدان نیرویی

  

  مقدمه
هاي مختلف و خالقیت را به صورت
اند اما در تمام متعددي تعریف کرده

تعاریف دو مفهوم تازگی و نو بودن و 
- ب مشترك میدیگري ارزشمندي و تناس

در ) 1990((Amabile) ابیل آم. باشد
افزاید میل این دو مفهوم این نکته را میتک

که عمل خالق از طریق اکتشاف انجام می 
اگر براي مثال ، بنابراین 1گیرد، نه الگوریتم

ترکیبی شناخته  دان زنجیرة یک شیمی
اي را عیناً براي ترکیبی تازه که پیش شده

، کار خالقی انجام از آن نبوده، طی کند
او مفید و با  نداده است؛ هر چند که کار

هر فعالیت  این مسئله دربارة. ارزش باشد
نیز مصداق ... دیگر اعم از هنري، علمی و

  .دارد
 (,Weisberg 3به نظر وایزبرگ    

گیرد که شکل می ، خالقیت زمانی)1992
اي که با      لهاي براي مسئفرد راه حل تازه

این تعریف . و شده به کار ببردرهآن روب
له اول راه حل مسئ: شامل دو عنصر است

حل براي   و نو بودن راهو دوم تازه 
بنابراین ممکن است راه . لهکنندة مسئ  حل

حلی مشابه براي فردي، خالق باشد و 
  .براي دیگري غیر خالق

خالقیت ((با توجه به آنچه گفته شد     
لی که فرد عبارت است از توانایی حل مسائ

. ))استنیاموخته   قبالً  راها  حل آن
)Mayer19834 1995weisberg,.(  

  

  اجزا و عناصر خالقیت
خالقیت متشکل از عناصر و اجزاء 

- تلفی است و آمابیل سه عنصر مهارتمخ

هاي مربوط به قلمرو یا موضوع، 
را هاي مربوط به خالقیت و انگیزه  مهارت

داند از اجزاي اصلی خالقیت می
(Amobile, 1993) .  

مربوط به قلمرو عبارتند  هاي مهارت    
دانش و شناخت ما نسبت به موضوع، : از

هاي حقایق، اصول و نظریات و انگاره
 ها به این مهارت. نهفته در آن موضوع

منزلۀ مواد اولیۀ استعداد، تجربه و 
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شمار خاص به  آموزش در یک زمینۀ
 بدیهی است تنها در صورتی در. روند می

اي یا  براي مثال فیزیک هسته(اي  رشته
آن  امکان خالقیت داریم که دربارة) میشی

خالقیت در نقاشی . اطالعاتی داشته باشیم
 نیز مستلزم داشتن اطالعاتی دربارة

مو و ترکیب  گی استفاده از قلمچگون
  .هاست رنگ

  

هاي  آمابیل سه عنصر مهارت●

مربوط به قلمرو یا موضوع، 

به خالقیت و  هاي مربوط مهارت

انگیزه را از اجزاي اصلی خالقیت 

  .داند می

  
به رغم اهمیت این عنصر، اگر فردي از 
باالترین حد مهارت برخوردار، و از 

بهره باشد، هرگز  هاي خالقیت بی مهارت
 .قادر به انجام کار خالقی نخواهد بود

ها،  با شکستن قالب ،هاي خالقیت مهارت
جدیدي  هاي موضوعی را در راه مهارت

ي ها گیرد، یعنی از مهارت کار می به

. کندموضوعی به شکل جدید استفاده می
هاي فکري زیر مهارت خالقیت با ارزش

  :همراه است
کنار گذاشتن : دتشکستن عا -1    

هاي فکري و عملی پیشین و استفاده شیوه
  .هاي جدید از روش

به تعویق و تأخیر انداختن قضاوت  -2    
ها براي جلوگیري از ضایع  دهو ارزیابی ای
اي که در ابتدا ممکن است جالب  شدن ایده

  .و مفید به نظر نیاید
درك پیچیدگی با توجه به مسائل  -3    

  .پیچیده و درگیر شدن با آن
متفاوت دیدن مسائل و مشاهدة  -4   

اي که قبالً به آن، توجه  تازه امور به شیوة
  .کافی نشده است

برقراري ارتباط میان وسعت فکر و  -5    
  .هاي متفاوت ایده
- آمابیل معتقد است برخی از شخصیت    

. مستعد تفکر خالق هستند بیش ترها 
بعضی از صفات مهم افراد خالق عبارت 

خودنظمی زیاد، پشتکار در : است از
، استقالل، تحمل ابهام مواجهه با شکست،

... به نفس و  اعتماد تمایل به پذیرفتن خطر،
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طور طبیعی در افراد  ها به ن ویژگیاگر ای
ها  توان آن را در آن وجود نداشته باشد می

  .(Amobile.1993)پرورش داد 
حال این پرسش مطرح می شود که آیا     

فردي داراي دو مهارت مربوط به اگر 
موضوع و مهارت مربوط به خالقیت باشد 

شود؟ شواهد  موفق به انجام کار خالق می
واب این سؤال منفی مؤید آن است که ج

عامل انگیزه یکی از عناصر اساسی . است
ترین اجزا در این مجموعه  و شاید مهم

و  بیرونیهاي  انسان بدون انگیزه. است
. اي انجام دهد تواند کار خالقانه نمی درونی

ت تجربی حاکی از آن است که ولی تحقیقا
تري  تواند نقش سازنده درونی می انگیزة

 .اشته باشددر تحقق خالقیت د

 (Amobile,1990) . ،یعنی اگر انگیزه
درونی باشد کار براي افراد جالب و 

  .بخش خواهد بود لذت
سال و با  12من طی ((: گوید آمابیل می    

درونی  تحقیق دریافتم که انگیزة 12انجام 
. کند ترین نقش را در خالقیت ایفا می مهم

ند اگر افراد از ابتدا به کار عالقه داشته باش
و نه  و با لذت و رضایت وارد کار شوند

بیش توانند خالقیت  ی، میبا فشار خارج
 ,Amobile) ))ي از خود نشان دهندتر

همچنین در تحقیقاتی که از زندگی . (1990
آوران، نویسندگان، دانشمندان و  نام

عمل آمده این موضوع تأیید  هنرمندان به
  .شده است

  

با استفاده از  یتمدیریت خالق

  ناصر اصلیع
ق و پرورش خالقیت، تنها براي تحق

ریزي  امهآموزش مطالب مناسب یا برن
استعدادهاي خالق کافی  براي توسعۀ

نیست؛ بلکه باید به افراد کمک کرد افراد 
ها با یکدیگر  نقاطی را که انگیزه و مهارت

ت را منطبق هستند یا محل تقاطع خالقی
محل  1 در نمودار شمارة. تشخیص دهند

داده شده است، این محل  اطع نشانتق
قدرتی است چراکه در این نقطه ترکیب پر

  .امکان خالقیت فراهم می شود
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  محل تقاطع خالقیت -1نمودار 

توان از این ترکیب  براي رشد خالقیت می
عمل   ین استفاده را بهبیش ترپرقدرت 

تواند این محل  یک مدیریت موفق می. آورد
ویش یافته و از این ن ختقاطع را در سازما

زیادي ببرد در نتیجه  ترکیب بهرة
سازمانی پویا، فعال، نوآور و پیشرو 

  .خواهد داشت

مندي از محل تقاطع، تحلیل براي بهره
 تري از عناصر، عوامل وعمیقدقیق و 

گیري آن محل الزم شرایط مؤثر در شکل
   . است
ناصر مؤثر در آمابیل براي تحلیل ع    

کند  را مطرح می 2 ر شمارةخالقیت نمودا
(Amobile,1990)  

  
به مدیریت خالقیت  نبنابراین پرداخت

و اطالعات مستلزم افزایش دانش 
موضوع  تخصصی مورد نیاز دربارة
هاي تفکر و  مورد نظر، آشنایی با روش
ها در انجام  کار خالق و استفاده از آن

  .امورات
هاي متعدد بسیاري براي ایجاد  روش    

خالق و کمک به افزایش این  اندیشۀ
تبیین شده است؛ نظیر افراد  توانایی در

یورش فکري، سینکتیکس، فهرست 
محور اصلی اغلب این ... ها و پرسش
هاي فکري با  ها شکستن قالب روش

  :استفاده از راهبردهاي مؤثر زیر است
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  1990آمابیل  -2نمودار 
هاي مربوط به  مهارت  انگیزه

  خالقیت
ط هاي مربو مهارت

  به موضوع
  نگرش به کار - -- 
                  ةدرك فرد از انگیز- 

  خود براي انجام کار
  
  :وابسته است به*
انگیزه درونی  ۀمیزان اولی- 

  براي آن کار
                وجود یا فقدان  - 

عوامل بیرونی مشخص در 
  محیط اجتماعی

توانایی هر فرد در کاهش - 
  هاي محیطی محدودیت

شناختی هاي  روش - 
  متناسب

اطالعات تلویحی و  - 
تفریحی از روش 

اکتشافی در ایجاد 
  هاي نوین ایده

  روش کار سازنده - 
  
  :وابسته است به*
  تربیت - 
تجربه در تولید  - 

  هاي نوین ایده
  خصوصیت شخصیتی - 

  شناخت به موضوع- 
هاي تکنیکی  مهارت- 

  الزم براي انجام کار
  استعداد آن موضوع - 
  
  :وابسته است به*
هاي حرکتی،  مهارت - 

  ادراکی و ذاتی
  تعلیم و تربیت - 

  رسمی و غیررسمی

  
جلوگیري از قضاوت فوري با یک  - 1

مهارت اساسی در خالقیت؛ چراکه 
حل مانع  داوري فوري درباره یک راه

براي . شود هاي ابتکاري می حل راه
جلوگیري از داوري زودهنگام فرد باید 

هاي دفتمام عوامل یعنی پرداختن به ه
هاي مختلف و  حل له، بررسی راهئمس

  .ها را درنظر بگیرد توجه به نتایج آن

درك اصل مطلب، محور کار در  -2    
ایجاد فرایند تفکري است که براي حل 

له به تجزیه اطالعات اساسی ئمس
مورد  پرداخته و موارد غیراساسی و بی

این امر سبب . کندرا رها میو غیرمفید 
تحت تأثیر ایده حاکم نیز شود افراد  می

بدون شناسایی اصل مطلب، . قرار نگیرند
که افراد تحت تأثیر موضوع  امکان این

  .قرار گیرند، بسیار زیاد است
  
  
  

یابی،  فرایند خالقیت در مدیریت شامل حقیقت ●
 .یابی است یابی، و پذیرش حل یابی، راه یابی، ایده مسئله
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شک و تردید؛ شرط تحقق - 3

ها  خالقیت این است که افراد اسیر فرض
نشوند زیرا هدف تغییر یا تجدید ساخت 

در  ))راچ(( ةاستفاده از شیو. هر الگوست
این شیوه . انجام این روش مؤثر است

تنها مربوط به زمانی نیست که فرد 
داند بلکه ممکن است با  جواب را نمی

مطلب کامالً آشنا باشد و بازهم بپرسد 
  چرا؟

  تجسم قوي؛ یکی از موارد تعیین - 4
کننده در خالقیت، توانایی تجسم اشیاء، 

چگونگی . مفاهیم و فرایندهاست
هرچه . ز اهمیت زیادي داردتصویرها نی

تصاویر روشن، قوي، زنده و متنوع 
  . است بیش ترباشد، امکان ابداع و ابتکار 

تخیل؛ بسیاري از ابداعات و  - 5
بسیاري از . اختراعات نتیجه تخیل است

 هاي تخیلی نیز امروزه به واقعیت داستان
هاي روش تخیلی  یکی از جنبه. اند پیوسته

نند سینکتیکس هایی ما که محور روش(
این است که فرد  (Synectics)) است

خود را جاي فرد یا چیز دیگري قرار 
  .دهد می
نگرش جدید؛ نگرش متفاوت به  - 6

. مسائل، جزء الینفک خالقیت است
اي  هاي تازه جنبه ۀدانشمند خالق متوج

هاست یا نقاش خالق با دیدي  از پدیده
متفاوت مسائل را دریافته و در یک 

  .کند را ترسیم می نقاشی آن
  

  فرایند خالقیت
نکته مهم دیگر در مدیریت خالقیت، 

هاي  حل گیري راه توجه به فرایند شکل
هایی که در این فرایند  خالق مسائل و گام

  .شود، است برداشته می
ترین و  در این زمینه معروف   

 ))بندي واالس تقسیم((، هترین نظری قدیمی
. است که هنوز هم قابل توجه است
 واالس براي خالقیت چهار مرحله قایل

  :است که عبارتند از شده
  
  آمادگی -1
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یک دانشمند یا هنرمند، پیش از خلق اثر 
کاري  ۀخویش باید ابعاد مختلف زمین

عالوه بر آمادگی . خویش آشنا باشد
عمومی یک نوع آمادگی خاص نیز 

منظور از آمادگی خاص، . ضروري است
 وجو، مطالعه و بررسی، جست

آوري مدارك در خصوص موضوع  جمع
هاي مفید  یکی از روش. موردنظر است
عقاید و نظریات  ۀمطالع ۀدر این زمین
از این طریق فرد می تواند . دیگران است

ها و مشکالت کار  بسیاري از واقعیت
خود را بهتر درك کرده و سپس براي 

هاي دیگر را رشد افکار خویش نظریه
  .رها کند

  
  نهفتگی -2

این مرحله ظاهراً نوعی توقف در در 
گونه کار دیده می شود و فرد هیچ

تالشی براي رسیدن به نتیجه انجام 
در این مرحله ممکن است . دهد نمی

له ئدانشمند یا هنرمند در خصوص مس
شناسان  بعضی از روان. فکر هم نکند

معتقدند در این مرحله ذهن ناخودآگاه 
  .شروع به فعالیت می کند

  
  اشراق -3

این مرحله جایگاه خاصی در فرایند 
خالقیت دارد؛ چراکه تفکر در آن شکل 

. شود له مشخص میئگرفته و حل مس
اغلب متفکران ظهور این مرحله را 

فرد خالق در طول کار . دانند ناگهانی می
کند که کار  طبیعتاً با موانعی برخورد می

را دچار وقفه و امکان هر گونه پیشرفت 
کند؛ ولی ناگهان  یرا از فرد سلب م
تواند  شود و فرد می موضوع روشن می

  .موانع را از سر راه بردارد
  
  اثبات -4

چه را به  در این مرحله فرد خالق آن
اعم از اختراع، (دست آورده است 

کند،  ارزیابی می) تازه ۀاکتشاف یا نظری
سنجد و از شواهد آن را دوباره می
 به عبارت. کند لحاظ منطقی آزمایش می

دیگر در این مرحله اهمیت و ارزش کار 
پس . شود بازبینی مشخص می ۀوسیل به



 

 15

فت
هیا
ر

   
   

   
   

   
  

ره 
شما

شم
و ش

ت 
یس

ب
_

ان 
ست

زم
13

80
  

از واالس محققان و دانشمندانی مانند 
و استین  (Osborn 1993)اسبورن 

(Stein 1990) مراحل مختلفی را براي 
  .خالقیت ذکر نمودند فرایند

آمابیل الگوي جالبی از فرایند     
 خالقیت ارائه کرده که شامل چهار

، آمادگی، مسئله ۀاساسی عرض ۀمرحل
ایجاد پاسخ و اثبات پاسخ است 

(Amboile, 1993) . این مراحل شاید با
مراحل واالس تفاوت زیادي نداشته 

اما اهمیت آن در روابط این مراحل . باشد
نمودار (با عناصر مختلف خالقیت است 

  ).2 ةشمار
) مسئلهکار یا  ۀارائ(اول  ۀدر مرحل    

که براي  ثیر مهمی دارد چراانگیزه تأ
شروع فرایند خالق وجود انگیزه 

  .ضروري است
 ۀآمادگی براي ارائ ۀدومین مرحل    

حل است که به منابع  پاسخ یا راه
  .شود کار مراجعه می ةاطالعاتی دربار

به رغم باور عموم این مدل حاکی از     
موجب  بیش ترآن است که اطالعات 

اوقات  بیش تر. شود نمی بیش ترخالقیت 

اند،  افرادي که تازه وارد یک رشته شده
از افرادي که مدت طوالنی  بیش ترخیلی 

اند، کار خالق  در آن زمینه تالش کرده
گونه که تحقیقات  همان. عرضه می کنند
دهند دانش مهم نیست،  تجربی نشان می

فیندلی . بلکه راه کسب آن مهم است
(Findly)  المسدن ،(Lumsden) ل به نق

  .(Amobile)از 
  

  خالقیت در مدیریت
خالقیت  ن بیان شد دربارةچه تاکنو آن

که چگونه افراد  بود و بیان آنشخصی 
توانند توانایی خالق خویش را هدایت می

ا خالقیت در مدیریت و شکوفا کنند؛ ام
که مربوط  ـشخصی آن  عالوه بر جنبۀ

توانایی خالق شخص  به هدایت و توسعۀ
دستاوردهاي من ـ متض-مدیر است

تفاوت یک . خالق سازمان نیز هست
مدیر خالق با نویسنده، دانشمند یا 
پزشک خالق این است که خالقیت او تنها 
در کار فکري یا یدي شخص او متجلی 

شود بلکه در کار سازمان و تمام  نمی
براي تعریف . یابد  افراد آن ظهور می
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توان از همان  یت در مدیریت میخالق
در ابتداي بحث مطرح شد  یفی کهتعر

نو، مفید و سازنده در  یعنی عرضۀ ایدة
این تفاوت که سازمان استفاده کرد، با 

شخصی و فردي  این مقوله تنها جنبۀ
  .ندارد
بنابراین یک مدیر خالق در سازمان     

کند که هم خود و هم  جوي ایجاد می
اي خالق فکر و  کارکنان دیگر به گونه

جو مستلزم فراهم  ایجاد این. عمل کنند
کردن شرایطی است که کارکنان به تفکر 

این امر نیز باید  قبپردازند و براي تحق
ها فرصت داد تا  ها و دیدگاه به اندیشه
اگر افراد سازمان بدانند با  .بروز کنند

نظریات جدید مورد حمایت و  عرضۀ
، براي تفکر گیرند تشویق مدیران قرار می

ها و  رحط و همچنین ارائۀ بیش تر
هاي ابتکاري و خالق جهت پیشرفت  ایده

  .کار سازمان تالش خواهند کرد
در یک بررسی دقیق و رسمی که در     

شرکت تراز اول ژاپن در  453سطح 
صورت گرفته است، نشان  1980سال 

میلیون پیشنهاد از کارکنان  5/23دهد  می
ها دریافت شده که حدود  این کارخانه

مفید و سازنده  دوسوم آن قابل اجرا،
  ).85 مجلۀ تدبیر، شمارة( )).بوده است

با ایجاد نظام مشارکتی، به  بنابراین    
توان  یکی از راهکارهاي مهم، می منزلۀ

فضایی خالق و پویا در سازمان به 
  .وجود آورد

  

استفاده از ترکیب پرقدرت 

  عناصر در مدیریت
مدیران براي رشد خالقیت در سازمان 

تقاطع عناصر خالقیت خویش باید محل 
اد اگر دانش تخصصی افر. را بیابند

کار و باال براي  سازمان، با انگیزة
اشتراکی  توانایی خالق اندیشیدن نقطۀ

ها  هاي سازمان بیاید در شکل و روش
هاي  نوآوري و سرانجام موفقیت

  .چشمگیري به وجود خواهد آمد
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هاي  کارکنان، راه براي تقویت انگیزة    
ترین اصول  ی وجود دارد اما مهممختلف

اگر . هاست در این زمینه همسویی هدف
میان اهداف فردي و سازمانی همسویی 
به وجود آید و افراد سازمان تحقق 

تحقق اهداف اهداف خود را در گرو 
زیادي براي تفکر،  سازمان بیابند، انگیزة

. آورند به دست می بیش ترکار و تالش 
رکنان احترام کا اگر مدیر براي تمامی

کند و  ها اعتماد الزم را قائل باشد، به آن
حد امکان، سازمان را بر مبناي خود  تا

کنترلی اداره نماید، افراد خود را جزئی 
دانند و در صدد  از نظام مربوطه می

آیند  و نوآوري در کار برمی خالقیت
  ).1988هرسی،  85تدبیر، ش  مجلۀ(

براي تحقق عنصر دیگر یعنی     
هاي مربوط به خالقیت سازمان  ارتمه

باید از ساختاري خالق و پویا برخوردار 
در این ساختار باید از نظام . باشد

کنترلی شدید پرهیز و در نتیجه امنیت 
به این ترتیب افراد . شغلی ایجاد کرد

توانند احساس خطر نموده و از  می
هاي تازه و مسائل پیچیده استقبال  چالش

مون نشده را بپیمایند، هاي آز کنند و راه
زیرا براي ایجاد خالقیت در سازمان 
الزم است افراد قادر به کنار گذاشتن 

هاي ذهنی باشند و  قواعد و چارچوب
اي عرضه  عدد و تازههاي مت بتوانند ایده

این امر داشتن استقالل  کنند که الزمۀ
تواند مشوق آن  رأي است که مدیر می

  .باشد
د بسیاري از کارهاي خالق، مانن    

اختراعات و اکتشافات با نوعی حساسیت 
به موضوع که به دلیل وجود  نسبت
سپس . گیرد ایجاد شده، شکل می انگیزة

و  مسئلههاي تخصصی،  با داشتن مهارت
شود و کار ادامه  اهداف آن تعریف می

اندیشه و کار خالق یابد و سرانجام  می
رسد که  نهایی ظهور می زمانی به مرحلۀ

ها و  قادر باشد خارج از قالبفرد 
. هاي معمول دست به خطر بزند روش

شود که ترکیب  بدین ترتیب مالحظه می
ها و  این سه عنصر، منجر به تولید ایده

اگر در مدیریت . شود میکارهاي خالق 
، در باشدالزم وجود داشته  نیز انگیزة

 وجود ه ب ت       حساسی ها فرصتبرابر 
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- مختلف براي شکلآید تا از منابع می

هاي جدید نهایت استفاده گیري برنامه
   . به عمل آید

تعیین اهداف دانش تخصصی در 
ي، نقش ریزي راهبرد درازمدت و برنامه

 خطر ةمادگاه باید آ آن. اساسی دارد
. اي عرضه کرد هاي تازه شد و ایده کردن
از آن جهت با  بدیعاي ه ایده ۀعرض

خطرپذیري همراه است که امکان 
ها همواره وجود دارد؛ اما  شکست آن

  .نباید از آن ترسید

  

  فرایند خالقیت در مدیریت
درباره فرایند خالقیت، نظریات مختلفی 
عرضه شده است که به دو مورد آن 

الگوي معروف حل خالق . اشاره کردیم
تواند در  پارنز نیز می- مسائل اسبورن

حل مسائل مدیریتی نقش مؤثري ایفا 
و شامل پنج مرحله است که این الگ. کند

  :عبارتند از
  

  

  یابی حقیقت -1

 مسئلهبراي ایجاد آمادگی در تعریف 
طالعات الزم دربارة آن دست باید به ا

  .این مرحله را حقیقت یابی گویند . یافت
  مسئله یابی -2

یا مشکل تعریف  مسئلهدر این مرحله 
  . شود می
  
  یابی ایده -3

در نظر  هاي متعددي حل راه مسئلهبراي 
  .شود می گرفته
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  یابی حل راه -4

ها  هاي مختلف، بهترین آن حل از بین راه
  .شود انتخاب می

  یابی پذیرش -5

حل انتخاب شده اجرا  در این مرحله راه
  .شود می

  

  مسئلهیک الگوي حل  -3نمودار شماره 

با الهام از این الگو، الگوهاي مختلفی     
این  یکی از. طراحی و تدوین شده است
شود و براي  الگوها که در اینجا ارائه می

حل خالق مسائل راهنماي خوب و 
مناسبی براي مدیران است، شامل سه 

فت زیر مرحله است که اصلی و ه مرحلۀ
  .داده است یشاآن را نم 3نمودار شمارة 

  

 - 1-1- 1تشخیص و تعریف  -1

  مسئلهتشخیص و تعریف 
  تشخیص و تعریف مسئله -1

وظایف، اولین اي هدایت صحیح بر
. است مسئلهتشخیص و تعریف  مرحلۀ

که یک مدیر کاري انجام دهد،  قبل از آن
تشخیص . باید بداند چه کاري الزم است

  :شامل سه مرحله است مسئلهو تعریف 
  تشخیص ظاهر، - 1
 وجو و تجزیه و تحلیل علت، جست - 2

 .مسئلهتعریف واقعیت  - 3

اغلب اوقات حل یک مشکل تعریف 
تی مسائل درهم وق. حال استمنشده، 

توان  ریخته و نامشخص باشد نمی
مشکل را کشف کرد و براي آن 

  تشخیص و تعریف مسئله
  
  
  
  
  
  

  :گیري تصمیم
  ها زینهخلق کردن و انتخاب گ

  
  
  
  

  دهی ریزي و سازمان برنامه
  
  
  
  
  

ظاهري را  مسئله
.تشخیص دهید  

 علل را جستجو کنید
واقعی را تعریف  مسئله

.کنید  

هاي جانشینی را  حل راه
.تشخیص دهید  
حل را  بهترین راه

.انتخاب کنید  

وره عملی را یک د
  .ریزي کنید برنامه

  
  .اجرا کنید
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بنابراین . هایی عرضه کرد حل راه
تشخیص و تعریف مسائل، یک مهارت 

. رود کلیدي براي هر مدیري به شمار می
دادن امور به جاي اقدام کردن و انجام 
ها، یک مانع واقعی  فکر کردن دربارة آن

  .ي اساسی استها حل راه در عرضۀ
یابی و تجزیه و تحلیل مسائل  براي علت

هاي مختلفی بهره  توان از روش می
هاي مؤثر  دو نمونه از این روش. گرفت

  :و مفید عبارتند از
  نمودار استخوان ماهی؛ -
  .تجزیه و تحلیل میدان نیرویی -
  

  نمودار استخوان ماهی
ها سه  آوري عوامل و داده پس از جمع

لیدي که بتوان سایر یا چهار مورد ک
. عوامل را در آن جاي داد، مشخص کنیم

اما . این موارد کلیدي متغیر خواهد بود
شود  مواردي که غالباً استفاده می

. وند، منابع مالیافراد، مواد، ر: عبارتند از
  .توجه شود 4 به نمودار شمارة

افراد یا نیروي انسانی و مسائل  -    
اري از بسی ةها علل عمد مربوط به آن
  .مسائل هستند

مواد شامل تجهیزات مورد استفاده  -    
براي مثال فناوري . در یک سازمان است

منسوخ اطالعات یکی از مشکالت مهم 
  .آید شمار می به
روند یعنی جریان حاکم بر  __  

سازمان، شامل روابط افراد سازمان با 
  ...ها و یکدیگر، طرز کار آن

از عوامل  منابع مالی نیز یکی دیگر __
غیر از این چهار . مؤثر در مسائل است

توان به علل دیگر نیز اشاره  مورد می
تواند  ت هر استخوان میکرد، طبیعی اس
  . اش باشد یابنده هاي رشدحاوي شاخه

  

  تجزیه و تحلیل میدان نیرویی
 ))کورت لوین((در این روش که توسط 

بر  مسئلهابداع شده، یک موقعیت یا 
کننده  بین نیروهاي کمکمبناي تعادل 

  .شود ه تعریف میکنند  منع
پایین افراد  براي مثال دربارة روحیۀ

) حقوق(ها  یک سازمان، شرایط پرداخت
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توانند نیروي  و شرایط کاري می
 ت اندكکننده به شمار آیند و نظار کمک

. کننده بر کار، یک نیروي مهاري یا منع

ها نمایش  موقعیت 5 شمارةدر نمودار 
  .شده است داده

  
  مواد                                                               منابع مالی                                

  

  علل                                                                                                                                             

  

  انگیزش                 افراد                                        روندها                                       

  الگوي استخوان ماهی -4نمودار 
ابتدا باید نیروهاي هر دو سمت 
مشخص شود، سپس هر نیرو بر اساس 

آنگاه از دو . نوع عملکرد ارزیابی شود
یکی . توان شرایط را تغییر داد ق میطری

کننده و  از راه افزایش نیروهاي کمک
دیگر با کاهش نیروهایی که در مقابل 

نیروهاي مهارکننده که (کنند  مقاومت می

البته مؤثرترین راه، ضعیف کردن 
براي این منظور .). نیروهاي مقاوم است

باید فهرستی از نیروهایی را که روي 
ند، مانند افراد، گذار وضعیت اثر می

تهیه ... زمان، منابع، عوامل خارجی و 
  .کرد

  وضعیت مطلوب                              وضعیت فعلی

  کننده نیروهاي کمک                                                                             

                           نیروي مهارتی                                     

  

  

  میدان نیرویی - 5نمودار 

بیان 
 مسئله
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خلق و انتخاب : گیري تصمیم -2

  ها گزینه
در این مرحله نقش خالقیت، بسیار عمیق 

بنابراین اگر بتوان از این . و پررنگ است
توان به  صحیح نمود، می ةتوانایی استفاد

انگیزي  نتایج بسیار باارزش و اعجاب
چه در  له باید به آندر این مرح. رسید

. بحث مدیریت خالقیت ذکر شد، توجه کرد
هاي مختلف  توان از روش همچنین می

جهت برانگیختن توانایی تفکر خالق، بهره 
  .گرفت

هاي معروف و سنتی،  یکی از روش    
 روش یورش فکري یا بارش مغزي 

(Brain Storming)  است که با استفاده
 ی و عقلیتوان استعدادهاي ذهن از آن می

بیش گیري هر چه  را در جهت بهرهافراد 
  .هاي فکریشان رشد داد از توانایی تر

گروهی،  یورش فکري با تشکیل جلسۀ    
انتخاب موضوعی براي بحث و برقراري 
قوانین خاص، بهترین فرصت را براي 

کند؛ چراکه وقتی  یابی افراد فراهم می ایده
طرح  اي را یکی از اعضاي گروه ایده

هایی  ایده نیز کند براي سایر افراد می
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اي  شود و بدین ترتیب زنجیره تداعی می
  .گیرد هاي خالق شکل می از افکار و ایده

  
  قوانین حاکم بر جلسات یورش فکري

که بتوان از این جلسات بهره براي این
گرفت، رعایت چهار قانون مهم الزامی 

  :است
براي استفاده : ممنوع بودن انتقاد - 1   
این روش در پرورش تفکر خالق باید  از

براي مدتی هر گونه قضاوت و انتقاد را 
موارد، زیرا در بعضی . کنار گذاشت

نو و  قضاوت و انتقاد مانع ارائۀ اندیشۀ
  .شود خالق می

: افکار بدیع و خارج از ذهن ارائۀ - 2   

اجراي این قانون مستلزم اجراي قانون 
ز تمسخر اول است، تا افراد بدون نگرانی ا

هاي عجیب و غریب  یا تحقیر بتوانند ایده
  .خویش را بیان کنند

این : افکار بیش ترهر چه  عرضۀ -3   
ها  حل راه بیش ترامر موجب طرح هر چه 

. شود انتخاب می ها و وسعت دامنۀ و ایده
، کیفیت بهتر بیش تربه عبارت دیگر کمیت 

  .را به دنبال خواهد داشت

اغلب : ها ایدهترکیب و اصالح  -4   
هم ترکیب شوند،  وقتی دو یا چند چیز با

آید بیش از اي که به دست مینتیجه
افکار  این امر دربارة. کدام از اجزاستهر

توان از  یعنی می. ها نیز صادق است و ایده
هاي جدیدي به دست  ترکیب افکار، ایده

  .آورد
در جلسات یورش فکري رهبر گروه    

توانند  ان هم مینقش حساسی دارد، مدیر
خود رهبري این جلسات را بر عهده 

توانند شخص دیگري را  بگیرند، هم می
  .براي این کار انتخاب کنند

لسه باید مشخص و موضوعات ج    
. کلی نداشته باشند خاص باشند و جنبۀ

باشد تا  مسئلهیعنی شامل چندین 
  .هاي متعددي عرضه شود حل راه
  
  
  
  

  

  

واالس براي خالقیت چهار  ●
آمادگی، نهفتگی، اشراق و  رحلهم

  .کند ذکر می اثبات را
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هاي  راه حل وسعۀاي قواعد براي ت پاره

  ممکن

طور  حل به که هر راهبراي اطمینان از این
کامل بررسی شده است باید نکاتی مورد 

  :توجه قرار گیرند
. ابتدا بشنوید سپس صحبت کنید - 1   

هاي دیگران توجه  اگر به خوبی به ایده
نکنید، قادر نخواهید بود، به خوبی آن 

همچنین ممکن . ها را ارزیابی کنید ایده
هاي خود را که شاید دیگران  است ایده

  .بخش آن باشند، نیز از دست بدهید الهام
. هاي دیگران را توسعه دهید ایده - 2   

اي  طور بالقوه ایدههر کس ممکن است به
درخشان داشته باشد، که در آن 

در این . هاي اساسی وجود دارد شکاف
باید آن را  جاي کنار گذاشتن آن حالت به

شاید به دلیل نامطلوب بودن، مطرح کرد، 
اي  آن شاید بتوان مقوله با طرح و عرضۀ

  .عملی را در آن آشکار نمود
  . هاي دقیق طرح کنید پرسش -3

توانید  درست است که در این مرحله نمی
یک ایده را ارزیابی کنید، اما این به آن 

هاي  توانید پرسش نمیمعنا نیست که 

ه مطرح طبیعت کامل یک اید دقیقی دربارة
  .کنید

  
  حل انتخاب بهترین راه

یابی از روند خلق  علت حذف ارزش
ها  آن است که اگر ایده هاي بالقوة حل اهر

 یابی شوند، خطر دوگانۀ ی زود ارزشخیل
قضاوت غیرمنصفانه و ارزیابی بسیار 

یابی و  براي ارزش. ذهنی وجود دارد
حل مفید و مؤثر، باید منتظر  انتخاب راه

هاي بالقوه  حل مل تمام راهگیري کا شکل
  .شد
که کدام  گیري جهت آن در تصمیم    

گزینه انجام شود، باید به قبل یعنی اهداف 

انتخاب  گزینۀ. برگشت ))مطلوب((و  ))باید((
و بسیاري  ))باید((شده باید، تمام اهداف 

  .را دربر گیرد ))مطلوب((اهداف 
توان فهرستی از  با توجه به این نکات، می

رها تنظیم و هر گزینه را با توجه به معیا
براي مثال براي . این معیارها ارزیابی کرد

توان  سفر از یک شهر به شهري دیگر می
ها فراهم و  فهرستی از معیارها و گزینه
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سپس آن را در جدول زیر وارد جدول 
  .کرد
  

  ها گزینه
  معیارها

  هواپیما  اتوبوس  قطار  اتومبیل

          سرعت
          هزینه
          یآسان

          راحتی
          زمان
          خطر

  
براي مثال بخشی از این روند شامل 

گیري در این مورد است که میزان  تصمیم
  .اهمیت سرعت نسبت به هزینه چقدر است

خطر / یک جدول مفید دیگر جدول پاداش
  .است

  جدول پاداش و خطر
   پاداش

  پایین                    باال                
  مینان خاطربا اط

  انجام دهید
  رهایش کنید

در اسرع وقت 
  انجام دهید

  چرا خود را به
  اندازید دردسر می

  
توان  با استفاده از این جدول می    

. وأم باشدانتخابی کرد که با پاداشی باال ت

مدیریت،  تصمیمات مؤثر در محدودة
چگونه یک تصمیم (مانند عملکرد کیفیت 

و مقبولیت ) دباید از نظر فنی درست باش
چگونه موافقت افراد براي حرکت در این (

توان با  را نیز می) مسیر کسب شود
  .جدول مشابهی اتخاذ کرد
  نیاز به کیفیت         

  کم                      زیاد            

  زیاد
  کم

  

  

  

  

  باال 
  خطر

پایین            
  

نیاز به 

  مقبولیت
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  ریزي و سازماندهی برنامه -3
عملی و  ةدر این مرحله باید یک دور

براي این کار . و اجرا شوداجرایی تدوین 
هاي دقیق بسیار مناسب  تنظیم پرسش

  :است نظیر
  چه کسی باید درگیر آن باشد؟__   
  تأیید چه کسی الزم است؟ __   
تقریباً چه مدت زمانی براي انجام __   

  کار الزم است؟
  احتمالی آن چقدر است؟ ۀهزین __   
چه موانعی براي انجام اقدامات،  __   

  در سازمان وجود دارد؟...  ها و روش
  

  گیري نتیجه
خالقیت موهبت الهی و همگانی است که 

طور بالقوه در وجود همه نهفته است؛  به
اما ظهور این توانایی مستلزم هدایت و 
پرورش است و تحقق این امر نیز نیازمند 

براي مدیریت خالقیت . اداره و مدیریت آن
باید خالقیت و اجزاي آن را شناخت و 

ل تالقی اجزا را که در واقع محل مح
  .خالقیت است یافت ۀتوسع

مدیران موفق نیز ضمن توسعه و     
مدیریت خالقیت خود، به دنبال رشد 
. خالقیت در سازمان و کارکنان هستند

توان از  براي تحقق خالقیت در مدیریت می
خصوص حل خالق  هاي مختلف به روش

  . مسائل بهره زیادي به دست آورد
  

  هااشتیادد
مندي است که منظور از الگوریتم عمل قانون - 1

براي رسیدن به جواب، راه روشن و مشخص را 
  .کندطی می

  

  منابع
-خالقیت، ترجمۀ حسن قاسم. تورنس، پال - 1

 زاده

ماهیت خالقیت و . الساداتحسینی، افضل - 2

 .1378آستان قدس،  هاي پرورش آن،شیوه

درك خالقیت و مدیریت . سایمن، هربرت - 3

 .1375ترجمۀ فرزانه طاهري فراز،  خالق،

خالقیت و نوآوري در «. نیلی آرام، علی - 4

 .1377، 85تدبیر، ش  ،»سازمان

5- Amobile, Teresa M.; “A Model of 
Creativity and innovation in 
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خالقیترشدروان شناسی
  

و هوش شخصیت    و ارتباط آن با
  

  دکتر رضا تسبیح سازان              
  ت علمی دانشگاه ارومیهئعضو هی

  

  چکیده
ن ترین و پرثمرتری خالقیت یکی از جالب

که در هاي ذهن انسان است يور کنش

هاي ذهنی مقام مقایسه با سایر توانش

آن صورت گرفته  ةمطالعات اندکی دربار

تفکر ((گیلفورد کلید خالقیت را در . است

وسیعی  ۀداند تفکري که دامن می ))واگرا

هاي  حل هاي مختلف را با خلق راه از بدي

. گیرد بسیار بدیع و اصیل دربر می

ترین سطح خالقیت را در عالیگاردنر 

وري ذهن انسان در هر یک از  کنش

. داند گانه هوش می هاي هفت حیطه
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استرنبرگ به نقش نوتوجیهی در 

یک  ۀاو با ارائ. دهد خالقیت اهمیت می

وجهی از ساختار هوش معتقد  مدل سه

است، افرادي که خود را به سرعت با 

هاي  حل هاي نو تطبیق داده و راه محرك

بیش دهند از خالقیت  ه را ترجیح میتاز

هوش و خالقیت دو . ي برخوردارندتر

هاي ذهنی  فرایند متفاوت ازفعالیت

هستند که به نحو نسبتاً ضعیفی با 

  .اند یکدیگر مرتبط

هوش سرشار متضمن براي ایجاد     

 کم ترخالقیت در فرد نیست ولی هوش 

عاملی  ۀاز حد متوسطه به منزل

د خالقیت مداخله بازدارنده در تولی

نفس و  هاستقالل، اعتماد ب. کند می

غیرهمنوایی با گروه، تحمل و 

پذیري نسبت به مسائل پیچیده  انعطاف

کارگیري  و امور مبهم، تخیل عالی و به

اصول مجرد و انتزاعی در حل مسائل از 

. هاي شخصیت افراد خالق است ویژگی

 ۀاند و نقط خالقیت و سن با هم در رابطه

ارتباط این دو، احتماالً عامل  مشترك

کم  دست. تجربه و کسب معلومات است

توان سیر تحولی  در شرایط فعلی نمی

یک جدول  ۀخالقیت را با عرض

بینی کرد؛ ولی به  بندي شده پیش زمان

رشد  ةرسد که شکوفاترین دور نظر می

بزرگسالی  ةدور ۀهاي اولی خالقیت سال

  .است

 40سن به احتمال زیاد میانگین     

در . اوج خالقیت است ۀسالگی، نقط

دوران کودکی و نوجوانی به لحاظ عدم 

گیري کامل معلومات و تجربه با  شکل

اي دیده  هاي کیفی شایسته خالقیت

شود و همچنین در دوران سالمندي  نمی

. شود نیز از میزان خالقیت کاسته می

هاي علمی، ادبی، هنري  البته تنوع رشته

ار ارزشمند در هر یک و فلسفی و خلق آث

ها باید مورد توجه قرار  از این رشته

  .گیرد

  

  مفهوم خالقیت
بلکه . هوش تنها فعالیت ذهنی بشر نیست

ترین و  خالقیت نیز یکی از جالب
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هاي ذهن يور پرثمرترین انواع کنش
انسان است که واحد اصلی فناوري، هنر و 

در . دهد ادبیات غنی امروز را تشکیل می
هاي ذهنی،  بسیاري از توانش مقایسه با

خالقیت صورت ة مطالعات کمی دربار
اساساً در تعریف مفهوم . گرفته است

بینی، سیر  گیري و پیش خالقیت، اندازه
پدیدآیی و تحول آن توافق همگانی وجود 

شناسان  براي بعضی از روان. ندارد
خالقیت صرفاً خصیصه یا صفتی مربوط 

 بیش تربه شخصیت است ولی براي 
شناسان خالقیت یک مهارتی مربوط  روان

  .هاي شناختی است به فعالیت
گیلفورد مطالعه منظم و علمی خالقیت     

 ))الگوي ساختار ذهن((را با پردازش نظریه 
Structure of intellect) model(  خود

وي با ). 1967، 1959گیلفورد، (آغاز کرد 
اسپیرمن  ))عامل هوش عمومی(( ۀرد نظری

 ۀو همچنین با تردید در نظری) 1904(
ترستون  ))هاي نخستین ذهنی توانش((
مبنی بر این که هوش از تعداد ) 1938(

تشکیل ) عامل 7(معدودي عوامل مستقل 

شده، چنین استدالل کرد که هوش 
  . وجهی نیست اي تنها و یک خصیصه

  

گروهی از روانشناسان، خالقیت ●

با  مسئلهتر حل  را شکل عام

راهکارهاي جدید و بدیع استفاده از 

  .دانند می
  

هاي عمده  حصول خالقیت ●

معموالً گسترش منطقی تفکرات و 

هایی است که بر اثر کار  اندیشه

سخت و طوالنی و کسب تجربه و 

  .معلومات به دست آمده است

    
سه بعدي از ساختار  ةاو یک مدل پیچید

هوش عرضه و هوش را بر مبناي سه بعد 
 (Product)رآورده عملیات، محتوا و ف

گلیفورد هر بعد از ساختار . تقسیم کرد
هوش را داراي تعدادي توانش یا عامل 

ها با یکدیگر  داند که از تعامل آن ذهنی می
آید  توانش هوشی مستقل پدید می 120
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با تجدید نظر در  1982گیلفورد در سال (
الگوي ساختار ذهن تعداد این عوامل را به 

او در این نظریه .) دتوانش افزایش دا 150
 Divergent)))تفکر واگرا((دو عامل 

Thinking)  تفکر همگرا((و(( 

Convergent) (Thinking را از یکدیگر 
تفکر ((کند و کلید خالقیت را در  متمایز می

تفکري که به جهات مختلف . داند می ))واگرا
به خلق  مسئلهکند و براي حل  سیر می

نوین هاي بسیار متفاوت و  حل راه
فرد  ))تفکر همگرا((برعکس در . پردازد می
کوشد تا با ادغام اطالعات به روشی  می

  . منطقی فقط به یک پاسخی صحیح برسد
نتایج به دست آمده از بیش از سه     

در  ))تفکر واگرا((دهه تحقیق در خصوص 
خالقیت مشارکت دارد به وضوح معرف 

براون، (خالقیت نیست  ةماهیت و جوهر
نیز ضمن رد ) 1988(استرنبرگ . )1989

این مطلب که خالقیت یک فعالیت ذهنی تک 
هاي  بعدي است، معتقد است که توانش
اند که  چندوجهی فرایندهایی شناختنی

  .عامل پیدایی خالقیت هستند

ند رویکرد جالب دیگري را دهواردگار    
. در تعریف خالقیت بیان کرده است

فت نوع معتقد به وجود ه) 1983(گاردنر 
هوش است که به طور نسبی از یکدیگر 

شناختی، تجسم  هوش زبان(اند  مستقل
، موسیقی، منطق و )(Spatialفضایی 

فردي  ریاضی، جنبش بدنی، هوش میان
(Interpersonal) فردي و هوش درون .(

در هر ) و نبوغ(او معتقد است که خالقیت 
. گیرد یک از این هفت حیطه صورت می

قیت عبارت است از براي گاردنر خال
وري در هر یک از  ترین سطح کنش عالی

بنابراین فردي ممکن است . ها این حیطه
فقط در موسیقی خالق باشد و فردي دیگر 

  .در ریاضی و منطق
خالقیت  شناسان گروهی دیگر از روان    

با استفاده از  مسئلهتر حل  را شکل عالی
دانند  کارهاي جدید و بدیع می راه

من و شافر،  ، سیگل1992، سانتراك(
، مامفورد و 1991، کاپالن، 1991

تورنس فرایند ). 1988گستاوسن، 

ها، پیدا حساس شدن به مسائل، نقص((
کردن نقاط مبهم در معلومات، مشخص 
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حل،  وجو براي راه نمودن مشکل، جست
ها  بندي فرضیه زدن و صورت حدس
ها، تغییر  نواقص، آزمودن فرضیه ةدربار

ها و در  ت و آزمودن مجدد آندر فرضیا
 ))نهایت اتصال عناصر مختلف را با یکدیگر

پذیرد  تعریف خالقیت می ۀبه منزل
) 1988، 1986(برگ  ، ویس)1974تورنس، (

نیز خالقیت را شامل توانایی فرد براي 
تولید پاسخی کامالً نوین در برابر یک 

داند و معتقد است که پاسخ  می مسئله
امل تکرار چیزي خالق نخست نباید ش

باشد که فرد در گذشته دیده یا شنیده 
را به  مسئلهاست و دوم پاسخ باید 

. اي مناسب و سودمند حل کند گونه
اي  شناسان تفکر به شیوه بسیاري از روان

حلی ابتکاري و  غیرمعمول و رسیدن به راه
هاي رفتار خالق  یگانه را از ویژگی

ر راه دانند؛ ولی در عین حال معتقدند ه می
حل خالقی عالوه بر بدیع بودن باید 
انطباقی نیز باشد؛ یعنی ارزش کاربردي 

اي که  مسئلهداشته و براي موقعیت و 
  .مطرح است مفید واقع شود

مفهوم خالقیت را ) 1985(کیتینگ     
ي بخشیده و براي ایجاد بیش تر ۀتوسع

رفتاري خالق، رشد و تحول چهار دسته 
ا ضروري هاي شناختی ر از مهارت

مهارت نخست توانایی تفکر واگرا . داند می
وسیعی از  ۀدر فرد است، تفکري که دامن

هاي  حل هاي مختلف را با خلق راه بدیل
ویژگی . گیرد بسیار متفاوت در نظر می

 ۀدوم را داشتن معلومات وسیع و تجرب
خالقیت و توانایی برقراري  ۀمفید در زمین

نوین  ۀشارتباط با دیگران جهت طرح اندی
داند زیرا به اعتقاد وي  را ویژگی سوم می

گیرد و داشتن  خالقیت در خأل صورت نمی
معلومات و تجربه و ارتباط متقابل با 
. دیگران جهت تبادل تجارب ضروري است

کیتینگ معتقد است عنصر چهارم شناختی 
مورد توجه قرار گرفته ولی جزء  کم ترکه 

 ناپذیر فرایند خالقیت است، جدایی
توانمندي فرد براي تجزیه و تحلیل انتقادي 

(Critical  Analytic) فرد در . است
گیري خالقیت و به دلیل  جریان شکل

به  (Brainstorm)بارش مغزي 
رسد که براي  هاي متعددي می حل راه
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حل صحیح و کنار گذاشتن  انتخاب راه
هاي دیگر، داشتن قدرت قضاوت و  حل راه

) 1987(کوهن . نقادي دقیق ضروري است
نیز عالوه بر این که داشتن هوش، 
برخورداري از تخیل قوي و توانایی 
استفاده از تجربه و معلومات وسیع و 

یافته را از لوازم رشد خالقیت  سازمان
داند، به اهمیت عامل سومی نیز توجه  می

 ))انگیزش ذاتی((دارد که آن عامل 
(Intrinsic motivation)  در فرد خالق

درونی  ةد خالق واجد نوعی انگیزفر. است
  . براي خلق اثر است

  

انگیزش درونی معموالً از احساس 
رضایت و کامروایی فرد در خلق اثر 

گیرد و اهمیت آن در  سرچشمه می
خالقیت به مراتب بیش از اثر پاداش 

  .خارجی است
شناسان در  گروهی دیگر از روان    

 (Insight)تولید خالقیت به نقش بصیرت 
 ۀتوج (Inspiration)الهام و اشراق  و

، فلدمن، 1990اسدورو، (ي دارند بیش تر
و ) 1992، سیمن و کنریک، 1988، 1982

مهمی از مراحل  ۀمعتقدند که بینش جنب
. گیري خالقیت است متفاوت فرایند شکل

بصیرت در این مفهوم به معناي تشخیص، 
فهم و درك ناگهانی یک حادثه یا امري 

به کشف روابط بین عناصر است که منجر 
با توجه به . شود می مسئله ةدهند تشکیل

اگر ((رسد که  شواهد موجود به نظر می
چه بصیرت بخشی از فرایند خالقیت را 

گاه خالقیت به  کند ولی هیچ تبیین می
تنهایی حاصل روشن شدن یک المپ 

، 1986اسنو، ( ))در مغز نیست) بصیرت(
ي عمده ها حصول خالقیت). 1982گروبر، 

معموالً حاصل گسترش منطقی تفکرات و 
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هایی است که بر اثر کار سخت و  اندیشه
طوالنی و کسب تجربه و معلومات به 

  .دست آمده است
  

  همبستگی هوش با خالقیت
شناسان، کودکان نابغه را  بعضی از روان

  دانند که از  کودکانی می
  

  
  

هوش عمومی بسیار زیاد و در سایر 
تی خالقیت و تفکر هاي شناخ مهارت

تولیدي و توانمندي نظیر موسیقی، هنر، 
. ادبیات و علوم بسیار برجسته باشند

بنابراین از این دیدگاه خالقیت و هوش 

که  حال آن. اند سرشار با یکدیگر مترادف
شواهد حاکی از آن است که بسیاري از 

ي بیش ترافراد خالق و مبتکر، خالقیت 
همین دلیل  به. اند تا هوش سرشار داشته

هاي  شناسان تربیتی واژه روان بیش تر
(Genius) سرآمد ،(Gifted)  و با قریحه

(Talented)  را به کودکانی اختصاص
و  2کم  هوشی آنان دست ةدهند که بهر می

از  بیش ترانحراف معیار  3گاهی اوقات 
 130هوشبهر (هوش میانگین جامعه باشد 

در این حالت بین ). بیش ترو  145تا 
آموزانی که خالق هستند با آن گروه  دانش

از کودکانی که از هر جهت توانش خوبی 
هاي  در هوش عمومی یا یکی از جنبه

اختصاصی هوش دارند تفاوت قائل 
شوند؛ زیرا معتقدند که ادغام این دو  می

دسته کودکان در یک گروه مشکالت 
. متعدد آموزشی را درپی خواهد داشت

بنابراین ). 1982، رنزالی، 1988هوگ، (
بهتر است هوش و خالقیت را دو فرایند 

هاي ذهنی انسان دانست  متفاوت از فعالیت
که به طور کامل از یکدیگر گسسته 
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نیستند، بلکه به نحو نسبتاً ضعیفی با 
  .اند یکدیگر مرتبط

هاي هوشی  به احتمال زیاد آزمون    
گر در خالقیت را  توانند مفاهیم مداخله نمی

 بیش تر. گیري کنند عملی اندازهبه صورت 
اخیر همبستگی زیادي  ۀتحقیقات سه ده

هاي خالقیت با  فرد در آزمون ةبین نمر
سنج پیدا  هاي هوش نمرات افراد در آزمون

، 1983، کوگان، 1991برك، (اند  نکرده
، هیسلی و 1989، واینر، 1976هورون، 
همچنین مشخص شده ). 1989رینالد، 

سیار زیاد، تضمین است که داشتن هوش ب
ویک (براي ایجاد خالقیت در فرد نیست 

، هاتی وراجرز، 1991، رانکو، 1991فیلد، 
، واالج، 1985، کرشنر ولیگر، 1986
از  کم ترولی در عین حال هوش ). 1985

عاملی بازدارنده در  ۀحد متوسط، به منزل
بنابراین . کند تولید خالقیت مداخله می

ن براي تولید از میانگی بیش ترهوش کمی 
. خالقیت شرط الزم و ضروري است

گروه  ةدربار) 1976(هورون 
هاي خود گزارش کرده است که  آزمودنی

و باالتر،  120هوشی معادل  ةبعد از بهر

داري بین هوشبهر و  معنی ۀدیگر رابط
به . میزان خالقیت افراد وجود ندارد

عبارت دیگر افرادي که هم هوش سرشار 
ت باالیی دارند استثنا و هم میزان خالقی
این حقیقت را . هستند، نه قاعده

نیز در ) 1972( ))هال((و  ))نون کی مک((
ها بین  آن. اند تحقیق خود مستند کرده

هوشی دانشمندانی که، از لحاظ  ةبهر
تعداد و کیفیت خالقیت بسیار باالیی 

اند با هوشبهر دانشمندانی که میزان  داشته
است تفاوت  بوده کم ترها  خالقیت آن

  .اند داري پیدا نکرده معنی
  

  بینی خالقیت گیري و پیش اندازه
در پی طرح نظریه تفکر واگرا و نقش آن 
در خالقیت توسط گیلفورد چندین آزمون 
براي سنجش میزان خالقیت ساخته شد؛ 
از جمله آزمون خالقیت کالیفرنیاي جنوبی 
که گیلفورد و همکارانش آن را طراحی 

هاي تفکر خالق تورنس  آزمون. کردند
هاي دور  و آزمون تداعی) 1972تورنس، (
و چندین آزمون ) 1967مدنیک و مدنیک، (

براي سنجش خالقیت در کودکان هم 
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اکنون به صورت تجاري در بازار 
هاي خالقیت بر این  آزمون. موجودند

فرض استوارند که میزان حضور و شدت 
. سنجند تفکر واگرا را در آزمون می

 - هاي خالقیت معموالً از نوع پاسخ آزمون
شروع خاصی  ۀآن نقط آزاد هستند که در 
گذارند و از او  دهنده می را در اختیار پاسخ

خواهند در مدت کوتاهی هر قدر که  می
هاي مختلفی  براي او امکان دارد، بدیل

. مورد پرسش پیدا کند ةبراي ماد
ها در شکل کالمی، تصویري و نیز  آزمون

اند و عامل  نیداري تهیه شدهبه صورت ش
براي . سرعت عمل در آن بسیار مهم است

تصور کنید افراد در ((مثال این پرسش که 
دو سالگی به نهایت رشد طولی خود 

 کم ترو بنابراین طول قد افراد بالغ  ؛برسند
شود و در یک دقیقه  متر میسانتی 90از 

توانید  جا که می عواقب این امر را تا آن
تصور ((یا این پرسش که  ))یدحدس بزن

. کنید که مردم به خوابیدن نیاز ندارند
هاي مشابهی  نمونه ))عواقب این امر چیست

 گونههاي مورد استفاده در این از پرسش
  .ها هستند آزمون

ها  گونه آزمونتفکر واگرا در این    
گذاري  معموالً با معیار سنجیده و نمره

 براي مثال عامل سیالی. شود می
(Fluency) هاي  با زیادي تعداد پاسخ

عامل اصالت . شود صحیح سنجیده می
(Originality)  از طریق یگانه و نو بودن

پاسخ و عدم تکرار آن توسط سایر 
شود و عامل  گذاري می دهندگان نمره پاسخ

از طریق  (Flexibility)پذیري  انعطاف
قدرت شناختی فرد در تعویض و 

 ۀک طبقه به طبقها از ی جایی پاسخ جابه
اي از  پاره. شود ها سنجیده می دیگر پاسخ

ها به عامل بسط و گسترش و  آزمون
موضوعات  بیش ترتولید ذهنی هر چه 

کنند و  خیالی یا واقعی جدید نیز توجه می
ترین عامل این  مهم. دهند نمره می

ها همان عامل سیالی یا فراوانی  آزمون
، هاست که با سایر عوامل آزمون پاسخ

همبستگی بسیاري دارد و به همین دلیل 
هاي خالقیت صرفاً مبتنی  بعضی از آزمون

  گیري عامل سیالی ساخته بر اندازه
  .اند شده
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هاي خالقیت از  رفته آزمون هم روي    
و روایی  (Reliability)اعتبار 

(Validity)  بسیار باالیی برخوردار
با این ) 1989هوکورو و بچلر، (نیستند 
ها  استفاده از آنعضی از محققان وجود ب

بارون (دانند  را تحت شرایط معین مفید می
احتماالً یک دلیل ). 1981و هارینگتون 

هاي سنجش  براي ضعف کارآمدي آزمون
ها خالقیت  آزمون این خالقیت این است که

صفتی عمومی و مجرد در نظر  ۀرا به مثاب
گیرند و حال آن که خالقیت در یک  می
. پیونددشناختی به وقوع میخاص  ۀحیط

براي مثال فیزیکدانی خالق و مخترع به 
دانی خالق یا شاعري یاحتمال زیاد موسیق
ها به  نگرش این آزمون. مبتکر نخواهد بود
اي عام است، نه  پدیده ۀخالقیت به منزل

تخصصی و به همین دلیل ارزش 
نتایج . ها محدود است کاربردي آن

بینی  روایی پیش ةتحقیقات دربار
براي . هاي خالقیت متضاد است آزمودنی

و ) 1988(مثال، بنابر گزارش تورنس 
نمرات آزمون خالقیت ) 1981(هاوینسون 
دبستان و راهنمایی با میزان  ةدر دور

. خالقیت افراد در بزرگسالی ارتباط دارد
معتقد است که ) 1983(ولی کوگان 

هاي خالقیت فقط داراي روایی  آزمون
بینی  و فاقد روایی پیش همزمان بوده

هاي خالقیت در دوران کودکی، در  آزمون
یت نهفته است که نقش محیط و عاین واق

اثرگذاري یادگیري و تجربه که از عوامل 
گر در تولید خالق هستند، هنوز  مداخله

طور کامل در کودکان شکل نگرفته  به
  .است

  
  

  

  ها و ایجاد جو طرح پرسش●

  معماگونه در امر تدریس و

  هاي متضاد، سازي موقعیت فراهم

  راهکاري عملی براي ایجاد و

  حمایت از خالقیت توسط معلم در

  .کالس درس است
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صفات شخصیت و بهداشت روانی 

  در افراد خالق
اي در شخصیت و رفتار  آیا صفات ویژه

ها را از  افراد خالق وجود دارد که آن
سایرین متمایز کند؟ آیا ارتباطی خاص 

اي  در فرد و بروز پارهبین خالقیت 
هاي روانی  اختالالت شخصیتی و بیماري

 ةوجود دارد؟ تحقیقات متعددي دربار
وخو و منش افراد خالق صورت  خلق

اي از این تحقیقات  گرفته است و پاره
همبستگی متوسطی بین صفات خاصی از 

از جمله : اند شخصیت و خالقیت یافته
استقالل، خودپیروي، اعتماد به خود و 

هاي بارز  غیرهمنوایی به گروه از ویژگی
بارون و (شخصیتی افراد خالق است 

تحت  کم تراین افراد ). 1981هانیگتون، 
گیرند و  تأثیر عقاید دیگران قرار می

پذیري  خودرهبر هستند، تحمل و انعطاف
ي نسبت به تعارضات و امور بیش تر

هاي  مبهم دارند و از برخورد با موقعیت
ناراضی  (Coplexity)یده نامطمئن و پیچ

این افراد کنجکاو و . نیستند
وجوگرند، تصورات و تخیالت عالی  جست

کارگیري اصول  مند به دارند و عالقه
در . انتزاعی و مجرد براي حل مسائل

انجام داد، ) 1973(تحققی که سینگر 
متوجه شد نوجوانانی که در دوران 

اند از لحاظ  کودکی دوست خیالی داشته
تحصیلی و خالقیت در هنر و  پیشرفت

. اند ادبیات برتر از گروه همسن خود بوده
در تحقیقی دیگر که وایالنت و وایالنت 

صفات شخصیتی زنان  ةدربار) 1990(
اند، متوجه شدند که این  خالق انجام داده

بیش گروه از زنان نسبت به گروه گواه، 
مندي  اند و اشتیاق و عالقه خوشبین تر

زنان خالق . مختلف دارند زیادي به امور
قدرت انطباق زیادتري با محیط خود دارند 

اینان . رسند و زودتر به خودشکوفایی می
تغییرات ناشی از گذشت سن و سالمندي 

کنند و  پذیرند، ارزشگذاري می را بهتر می
در حقیقت به معیارهاي مورد نظر 

هفتم رشد که مرحله  ۀاریکسون در مرحل
 ۀاز مقایس. رسند میتولید و باروري است 

کودکان خالق با کودکان معمولی نیز 
شود که کودکان خالق  چنین استنباط می

طبعی  رفتاري و شوخ آزادي عمل و اصالت
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 بیش تري دارند و بیش ترو روانی کالم 
کوکن، (شوند  هاي تخیلی می درگیر بازي

  ).1973، سینگر، 1983
در بررسی سالمت روانی افراد خالق،     
اي از محققان وجود عنصري از  عده

هاي خفیف  اختالل و بروز بیماري
و در موارد ) رنجوري روان(شخصیت 

دپرسیو را در -متعددي بیماري مانیک
کنند  بعضی از افراد خالق ردیابی می

هاي مستندي  نامهزندگی). 1989پرنتکی، (
که از افراد هنرمند و نویسنده در دست 

ن به است و حتی اقدام بعضی از آنا
خالقان . خودکشی مؤید این نظریه است

آثار بزرگ هنري مانند کافکا، همینگوي، 
گوگ و چایکوفسکی از همین  رامبراند، ون

گذشته پنج  ۀفقط در طی چند ده. اند گروه
ادبی پولیتزر  ةنفر از برندگان جایز

اگرچه همبستگی . خودکشی کردند
دار آماري بین بروز اختالالت خلقی  معنی
هاي  توان یافت اما داده قیت نمیو خال

- موجود، مؤید نوعی ارتباط بین بیماري

جامیسون . اند هاي روانی و خالقیت
نویسنده  47 ةاي دربار در مطالعه) 1988(

 38و هنرمند انگلیسی، متوجه شد که 
درصد آنان براي نوعی از اختالالت خلقی 

) 1987(اند و آندریسن  تحت درمان بوده
نویسندگان  ۀاي جامعاین درصد را بر

. درصد گزارش کرده است 80امریکایی 
 10از  کم تردر بین افراد عادي این رقم به 

آندریسن همچنین . یابد درصد کاهش می
 - موارد متعددي از بیماري شیدایی

هاي خاصی از  افسردگی را در برهه
  .زندگی افراد خالق گزارش کرده است

ت و توان ادعا کرد که بین خالقی نمی    
اي علی وجود دارد  اختالالت خلقی رابطه

ولی این فرضیه ارزش آزمون را دارد که 
شاید افراد خالق واجد ساختارهاي 

اي هستند که  شناختی و شخصیتی ویژه
از یک سو آنان را براي خالقیت آماده 

کند و از سویی دیگر آنان را به سوي  می
. دهد اي از اختالالت رفتاري سوق می پاره
مثال یک فرد هنرمند زمانی که  براي

مشغول خلق یک اثر هنري است، داراي 
انرژي و کارآمدي زیادي است، تحرك و 

وجوش زاید دارد، از کار خود لذت  جنب
آید و این تا  برد و به وجد می فراوان می
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حدودي شبیه همان حالتی است که در 
  .نیز وجود دارد) مانیا(شیدایی 

  

  رشد خالقیت
سنج در  هاي هوش آزموناگرچه اجراي 

دوران نوزادي داراي اعتبار و روایی 
همزمان بسیار خوبی هستند ولی قدرت 

ها ضعیف است  بینی آن روایی پیش
، 1996سازان، نتل بک و کربی،  تسبیح(

جا که خالقیت یکی  و تا آن) 1983هانزیک، 
آید امکان  شمار می هاي هوشی به از مؤلفه

شرایط فعلی کم در  بینی آن هم دست پیش
هاي خالقیت و  آزمون ةنمر. وجود ندارد

بندي معلمان از میزان  مقیاس درجه
آموزان در دوران کودکی  خالقیت دانش
اند بیانگر میزان واقعی  نیز نتوانسته

خالقیت فرد در دوران جوانی و 
اگرچه ). 1983کوگان، (بزرگسالی باشند 

اصلی هوش را فرد هنگام تولد  ۀخمیرمای
دارد و نقش فزونی ارث بر محیط با خود 

اسکار، وینبرگ (در آن مستند شده است 
؛ ولی در )1989، پالمین، 1993و والدمن، 

خصوص خالقیت احتماالً نقش اصلی بر 

لیم و تربیت و محیط عتجربه، ت ةعهد
اي از تحقیقات که  در پاره. مساعد است

روي دوقلوهاي یکسان و غیریکسان 
ژنتیکی بر تفکر انجام گرفته نقش عوامل 

واگرا بسیار ضعیف گزارش شده است 
). 1972پنزالو، تورسن و مدیوس، (

مناسب ارثی به  ۀخالقیت عالوه بر زمین
فردي و  عوامل متعدد دیگر درون

محیط . فردي نیز نیازمند است میان
مناسب، والدین آگاه، مربیان شایسته و 

هاي آموزشی مبتنی بر ارزشگذاري  برنامه
کوشی از جمله  فردي و سخت هاي تفاوت

بنیامین بلوم . لوازم خالقیت هستند
محیط زندگی، چگونگی رشد و ) 1985(

نفر از افراد خالق را  120آموزش  ةنحو
. در تحقیقی مطالعه و بررسی کرده است

هاي او مبنی بر  در این بررسی فرضیه
نقش ارزنده و بسیار مهم والدین در داخل 

اي فرزندان خانواده و محیط مساعد بر
نقش آموزش و داشتن معلمان با تجربه و 
آگاه و اهمیت ساعات متمادي کار طوالنی 
و سخت در ایجاد و گسترش خالقیت به 

  .اثبات رسیدند
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 ۀرسد که زمین چنین به نظر می    
هاي  خالقیت مانند بسیاري دیگر از توانش

ذهنی انسان از همان آغاز تولد در فرد 
ج در محیط مساعد وجود دارد و به تدری

رشد  ةاگر دور. کند رشد می
شناختی انسان  شناختی و روان زیست

طور سطحی به چهار مرحله کودکی،  به
نوجوانی و جوانی، بزرگسالی و سالمندي 

شناسی، رشد  در روان(تقسیم شود 
زیستی و شناختی انسان را از دوران 

دوره تقسیم  10تا  8بارداري تا مرگ به 
رشد  ةاالً شکوفاترین دور، احتم)کنند می

 60تا  30(بزرگسالی  ةخالقیت دور
سالمندي است  ةو بخشی از دور) سالگی

. شود یعنی خالقیت با افزایش سن زیاد می
هر چند ممکن است در مقاطع خاصی از 
رشد کاهش یا افت موقت داشته باشند، 

) 1975(براي مثال طبق گزارش تورنس 
کان به سالگی کود 9و  5سنی  ةدر محدود

به . رسند ین حد از تولید خالق میکم تر
بندي شده  ، مرحله جدولی ۀهر حال ارائ

براي رشد خالقیت، با همان دقتی که براي 

رشد هوش میسر است حداقل در شرایط 
  .پذیر نیست فعلی امکان

  

  رشد خالقیت در دوران کودکی
این مطلب رشد هوش و خالقیت امري 

راحلی پیوسته و مستمر است یا طی م
هاي  گیرد، از جدول مستقل صورت می

. شناسی است قدیمی و حل نشده علم روان
رشدشناختی پیاژه از اصل  ۀنظری
کند و  اي بودن رشد حمایت می مرحله

معتقد است که در هر یک از مراحل رشد 
تغییرات بنیادین کیفی در فرد به وجود 

هاي جدیدي به  آید و کودك توانش می
قبلی فاقد  ۀر مرحلآورد که د دست می

بنابراین هر کودك باید . ها بوده است آن
از مراحل مشخص رشد و با یک ترتیب 

 ند تا به مرحله نهاییکزمانی منظم گذر 
طرفداران ). 1954پیاژه،(خود برسد  رشد

 (Informationنظریه پردازش اطالعات

Processing(  توانمندي هوشی کودکان و
بیش یار در آنان را بس مسئلهقدرت حل 

دانند  کرد، می چه پیاژه تصور می از آن تر
و معتقدند که نوزادان از همان هنگام تولد 
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 ۀداراي یک نظام پیچیده و پیشرفت
ها  آن هستند که  (CNS)مرکزي  - عصبی

را قادر به پردازش اطالعات بسیار زیادي 
، 1989، برنشتاین، 1992آندرسن، (کند  می

). 1988، کلمبو و میچل،1995اسالتر، 
براي مثال نوزادان از همان نخستین 
روزهاي تولد داراي قدرت نوترجیحی 

سازان،  تسبیح(انگیزي هستند  بسیار شگفت
و ) 1992، فگن، 1996بک و کربی،  نتل
توانند اطالعات موجود در یک محرك  می

را انتزاع و حفظ ) براي مثال یک تصویر(
کرده و پس از آشنا شدن با آن، همان 

حرك دیگري از همان طبقه، ما از محرك ر
نیز ) 1981(استرانبرگ . تشخیص دهند

او . داند نوترجیحی از رفتارهاي خالق می
وجهی که براي ساختار هوش  در مدل سه

عرضه کرده معتقد است که آن دسته از 
کودکان یا بزرگساالنی که خود را به 

هاي نو تطبیق داده و  سرعت با محرك
دهند از  رجیح میهاي تازه را ت حل راه

  .ي برخوردارندبیش ترخالقیت 
کلید رفتار هوشمندانه و خالقیت     

کودکان را باید در توجه و تداوم دقت 

دقت و توجه عامل . وجو کرد آنان جست
هاي ذهنی  اي براي ارزشیابی فعالیت عمده

ترین معیار براي سنجش  کودك و مهم
کودکان بسیار . هوشمندي کودکان است

هستند و مایلند که ارتباط بین کنجکاو 
رفتار خود و وقایعی که در خارج اتفاق 

 ۀکودکانی که زمین. افتد را پیدا کنند می
خالقیت دارند معموالً کنجکاوتر و 

ها  عالیق آن ۀجستجوگر هستند، دامن
ها و  بسیار وسیع است، به دشواري

هاي این  مندند، بازي مسائل پیچیده عالقه
صورت تخیلی و  بهکودکان معموالً 

هایشان  پاسخخودانگیخته است و معموالً 
ها بسیار دورتر از انتظار  به پرسش

، 1985واالچ، (هاست  والدین یا معلمین آن
  ).1981پیلر و راس، 

تحقیقات انجام شده روي والدین    
کودکان خالق و محیط خانوادگی آنان 
حاکی از آن است که والدین این کودکان 

اهمرنگی کودکان خود را با ناهمنوایی و ن
سایر کودکان تشویق و ارزشگذاري 
کرده، رفتارهاي اصیل و غیرتکراري آنان 

  را تقویت و اختصاصات فردي و 
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مسائل مختلف  ۀکنجکاویشان را در زمین
کنند و آنان را به سوي  تأیید می

خودرهبري و کسب تجارب گوناگون 
محیط ). 1985واالچ، (دهند  عملی سوق می

و جو خانوادگی این کودکان سالم و 
تحقیقی که فري و گراور . صمیمانه است

اند مؤید  در این زمینه انجام داده) 1982(
 مسئلهآن است که خالقیت و قدرت حل 

ها متارکه  در بین کودکانی که والدین آن
کرده یا فقط یکی از والدین در خانواده 

داري از  اند به صورت معنی حضور داشته
ابتکار فرزندانی که در محیط سالم قدرت 

بوده  کم تراند  خانوادگی زندگی کرده
و  ها و تحقیقات سینگر آزمون. است
دبستانی  روي کودکان پیش) 1981( سینگر

حاکی از آن است که کودکانی که توسط 
شوند نسبت به  والدینشان تنبیه بدنی می

تري  کودکانی که در محیط عاطفی سالم
هاي  ي در بازيکم تره شوند نمر بزرگ می

  .    کنند تخیلی کسب می
نقش معلم و نگرش مثبت او نسبت به     
آموزان براي حمایت از خالقیت  دانش
تشویق . آموزان نیز مرکزیت دارد دانش
آموزان به تفکر واگرا، شناخت  دانش
آموزان خالق، وضعیت کالس و  دانش
آن و غنی سازي محیط کالس  ةادار ةنحو

. خالقیت ضروري استدرس براي 
آموزان خالق، کنجکاو و داراي  دانش

تحت تأثیر  کم ترتخیالت عالی هستند و 
در . گیرند نوایی با دیگران قرار می هم

مدرسه، این دسته از کودکان معروف به 
هاي  آموزانی هستند که همواره پاسخ دانش

. دهند هاي معلمان می عیرعادي به پرسش
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که با آنان کودکان خالق از معلمانی 
کنند،  نمی (Sympathy)احساس همدردي 

هاي  هاي غیرفعال و یادگیري از کالس
شوند و گاهی  منفعالنه به زودي خسته می

. زنند به همین دلیل نظم کالس را برهم می
 (Impulsively)این کودکان بدون اندیشه 

دهند بلکه  هاي معلم پاسخ نمی به پرسش
سپس  براي هر پرسش کافی تأمل کرده،

هاي جالب و  دهند و دنبال پاسخ پاسخ می
کودکان خالق در مقابل . غیرعادي هستند

هاي معلم در حالت بارش مغزي  پرسش
گیرند و در حقیقت هر چه به  قرار می

رسد به عنوان پاسخ بیان  ذهنشان می
هایشان به  کنند که بعضی از پاسخ می

بنابراین . لحاظ ارزشیابی ضعیف هستند
ها و ارزشیابی  بین خلق پاسخمعلم باید 

بارش  ۀمرحل. ها تفاوت قائل شود آن
هاست  خلق تصورات و یافته ۀمغزي مرحل
خالقیت فرد به ارزشیابی و  ۀو در مرحل

ها با واقعیات توجه  منطبق بودن پاسخ
بارش مغزي شرط الزم براي . کند می

خالقیت است ولی مطلقاً شرط کافی براي 
  .آن نیست

اهکارهاي عملی که براي برخی از ر    
ایجاد و حمایت از خالقیت توسط معلم و 

تواند به کار گرفته  در کالس درس می
  :شود عبارتند از

معماگونه  جو ها و ایجاد طرح پرسش -    
هاي  سازي موقعیت در امر تدریس و فراهم

متضاد، مسائل مبهم و نامطمئن که مرحله 
  ،آغازین خالقیت است

کر منظم علمی و تف ةآموزش نحو -    
  ،ها چگونگی آزمون فرضیه

آموزان به بارش مغزي  تشویق دانش -    
هاي مثبت  در امر تدریس و توجه به جنبه

  ،کار آنان
جلب توجه، آگاهی و حساسیت  -    

  ،هاي محیطی کودکان نسبت به محرك
احترام و ارزشگذاري براي  -    

ي ها هاي اصیل و ناب و نیز پاسخ پرسش
  ظار و غیرمعمول آنان،دور از انت

کردن محیط غنی آموزشی و  فراهم -    
  ،منابع اطالعاتی و تحقیقاتی براي کودکان

برقراري ارتباط تنگاتنگ و  ةاجاز -    
وگو در خصوص  صمیمی با معلم و گفت
  کنند؛  تجاربی که کسب می
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تشویق احساس حرمت ذات،  -    
  .آموزان اعتمادبه نفس و فردیت در دانش

  

ت در سنین نوجوانی و خالقی

  جوانی
آراي مربوط به رشدشناختی،  بیش تر
هاي  سنی نوجوانی و سال ةمحدود

نخستین جوانی را سنین انتهایی براي 
در . دانند هاي ذهنی می رشد نهایی فعالیت

این سن مغز به نهایت رشد فیزیکی خود 
رسد و تفکر صوري که حد اعالي  می

ر پی د. گردد رشدشناختی است مستقر می
استقرار هوش و عملیات انتزاعی در 

تفکر  ۀدستگاه روانی فرد، نوجوان در زمین
استنتاجی، - صوري، استدالالت فرضی

تفکر منطقی و تفکر فراشناختی به 
برد و قدرت حل  هاي جدیدي پی می ظرفیت
پیاژه، (یابد  در او افزایش می مسئله
 ۀاز سوي دیگر، بر حسب نظری). 1954
، )1968(یکسون ار اجتماعی - روانی
انسجام هویت و  نوجوانی دورة ۀمرحل
سازي فرد براي ورود به زندگی  آماده

نقش جنسی، هویت . بزرگساالن است

هاي اخالقی و فرهنگی در  روانی و ارزش
گیرند و براي نوجوان  این دوره شکل می

تمایل شدیدي نسبت به همنوایی با دیگران 
  .آید و پذیرش در گروه همگن به وجود می

رود که نوجوانان به  عموماً انتظار می    
دلیل مسلط شدن به فرایند استدالل 
منطقی، از قدرت خالقیت خوبی برخوردار 

که تحقیقات موجود  باشند؛ در حالی
همبستگی معناداري بین نوع فرایند تفکر 
نوجوان و میزان رفتارهاي خالقانه او پیدا 

که  تحقیق دیگري). 1981ولف، (اند  نکرده
نوجوانان صورت  ۀدر خصوص جامع

طور میانگین  گرفته مؤید آن است که به
یکی از سنینی  ۀسالگی به منزل 13سن 

ین میزان خالقیت کم تراست که در آن 
  ).1975تورنس، (وجود دارد 

احتماالً یک دلیل براي کاهش خالقیت     
در سنین نوجوانی وجود فشارهاي روانی 

ري همنوایی با و اجتماعی در نوجوان با
گروه همگن و کسب هویت است که براي 

هایی که منجر به  درگیري در موقعیت
شوند، در اختیار نوجوان  خالقیت می

به همین  .دهد ي را قرار میکم ترفرصت 
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دلیل آن دسته از نوجوانانی که از حرمت 
ي برخوردارند بیش ترخود و خودباوري 

تحت تأثیر گروه همگن قرار  کم ترو 
  .ي دارندبیش ترگیرند، خالقیت  می
نوجوانی و آغاز  ةپس از پایان دور    

جوانی و زمانی که بحران هویت پایان 
ي از خالقیت بیش ترهاي  یافته است، جنبه

شود؛ به حدي  در رفتار افراد مشاهده می
سوم زندگی را  ۀهاي پایانی ده که سال

شاید بتوان یکی از ادوار شکوفایی 
) 1953(ر حقیقت لهمن د. خالقیت دانست

ترین تحقیقات همبستگی  که یکی از قدیمی
ارتباط سن با خالقیت انجام  ةرا دربار

 29تا  20داده است، معتقد است که سن 
سالگی را باید از لحاظ میزان رفتارهاي 

او سن . سوم قرار داد ۀخالقانه در مرتب
تا  39طالیی، سن  ۀسالگی را ده 39تا  29
 29تا  19اي و سن  نقره ۀسالگی را ده 49

برنزي خالقیت نام نهاده  ۀسالگی را ده
  .است

  

  

سیر تحولی خالقیت در بزرگسالی 

  و دوران سالمندي
در میان محققانی که به بررسی ارتباط 

اند، تقریباً یک  سن با خالقیت پرداخته
 ةکه دور توافق عمومی مبنی بر این

پربار خالقیت به لحاظ  ةبزرگسالی دور
کیفیت است، وجود دارد ولی کمیت و 

دوران  ۀکه در کدام یک از سه ده این
 40یا  40تا  30هاي  یعنی دهه(بزرگسالی 

ین بیش تر) سالگی 60تا  50و یا  50تا 
افتد، اختالف نظر  میزان خالقیت اتفاق می

  .عمیقی وجود دارد
انسان  ۀهاي رشد از جمله نظری نظریه    

اجتماعی  -روانی ۀمازلو و نظری دوستانه
اریکسون سنین بزرگسالی را معموالً 
سنین تولید و باروري و خودشکوفایی 

معتقد است که ) 1954(مازلو . اند دانسته
هر انسانی واجد نیازي اساسی براي 

) Self-Actculization(خودشکوفایی 
خودشکوفایی  ۀاست و آنانی که به مرحل

که در هرم نیازهاي مازلو باالترین (
برسند، ) شغال کرده استجایگاه را ا

آنان . افرادي مثبت، خالق و پذیرا هستند
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خودانگیخته در پی کشف مسائل و 
ها هستند و به شدت  حل وجوي راه جست

او معتقد . گذارند ها احترام می به ارزش
است که خلق یک اثر موسیقی، یک تابلو 
نقاشی یا یک شعر در نهایت زمانی اتفاق 

صلح با خویشتن افتد که فرد به نوعی  می
خودشکوفایی  ۀیعنی در حقیقت به مرحل

مازلو حدود تقریبی سن . رسد می
  .داند سالگی می 50خودشکوفایی را بعد از 

سالگی را  60تا  35اریکسون نیز سن     
باروري و تولید در مقابل  ۀمرحل
زیستی  ۀاو جدا از جنب. داند حاصلی می بی

ه پردازد ب باروري که به تولید نسل می
باروري سطح باال یا خالقیت نیز توجه 

تولیدات هنري،  ۀدارد و معتقد است که هم
علمی و صنعتی نیز در این دوره صورت 

  .گیرد می
شکی نیست که خالقیت و سن با هم     

مشترك ارتباط این دو  ۀاند و نقط مرتبط
احتماالً عامل تجربه و کسب معلومات 

ب و مناس ۀبروز خالقیت به یک زمین. است
رشد مساعد نیاز دارد و این زمینه با 
افزایش رشدشناختی و کسب تجربه و 

بنابراین سنین . شود معلومات مهیا می
سو هنوز با  بزرگسالی که فرد از یک

هاي جسمی و ذهنی دوران  کاستی
سالمندي فاصله دارد و از سوي دیگر به 

هاي زیاد علمی و تجربی دست  توانایی
ترین  از مناسبیافته است، شاید یکی 

حتی . دوران تولید و خالقیت انسان باشد
هاي مناسب خالقیت در  هنگامی که زمینه

تر وجود دارد بازهم براي  سنین پایین
ها به گذشت زمان و  تبلور این خالقیت

شاعر یا . فراهم آوردن امکانات نیاز است
موسیقیدانی که از دوران جوانی و حتی از 

مناسب  ۀدوران کودکی داراي زمین
خالقیت است، براي بیان عینی این خالقیت 
و آفریدن شعري زیبا یا یک قطعه 
موسیقی جذاب و دلنشین به گذشت زمان 

هنرمندان ایران زمین  ۀدر جامع. نیاز دارد
هاي فراوانی از شعرا، نقاشان و  نمونه

دانان خالقی که از همان دوران  موسیقی
اند  کودکی، استعدادهاي خود را بروز داده

ولی برترین و زیباترین آثار خود را در 
  .اند در اختیار داریم بزرگسالی آفریده
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هاي خالقیت نیز که بر مبناي  آزمون    
ها  پذیري پاسخ اصالت، سیالی و انعطاف

اند مؤید آنند که افراد در  هنجاریابی شده
ي بیش ترعمر خود، نمرات  40تا  30 ۀده

نند و ک ها کسب می گونه آزمون در این
امتیاز آنان بعد از سن چهل سالگی روبه 

 70گذارد و این کاهش بعد از  کاهش می
گرابی،  مک(سالگی بسیار شدید است 

البته این واقعیت ). 1987آزبرگ و کستا، 
گونه  را هم باید در نظر داشت که این

بینی خوبی  ها از روایی پیش آزمون
ها  برخوردار نیستند و زیربناي اصلی آن

دهد  گیري تفکر واگرا تشکیل می ندازهرا ا
  .هاي خالقیت است که تنها یکی از مؤلفه

نتایج تحقیقات معدودي که در رابطه با     
سن و میزان خالقیت در دست است 

حاکی از ) 1991، کاپالن، 1966دویس، (
آن است که خالقان بزرگ آثار ادبی، 
علمی، موسیقی، نقاشی و هنرهاي تجسمی 

ین آثار خود را در سنین تر بیشبهترین و 
اند،  میانی بزرگسالی به ثمر رسانده

درصد از تولیدات  80طوري که بیش از  به
سالگی انجام  50خود را تا پیش از  ۀخالق

سالگی  40طور میانگین  محققان به. اند شده
  .دانند اوج خالقیت می ۀرا نقط

 50در تحقیقی که حدود ) 1953(لهمن     
اده است تأکید زیادي بر سال پیش انجام د

ترین  خالق ۀسالگی به منزل 40تا  30سن 
کند و معتقد است که  سنی مردان می ةدور

سالگی از هوش، زیباشناسی و  40بعد از 
ولی . شود میزان خالقیت افراد کاسته می

) 1990وایالنت و وایالنت، (دو محقق دیگر 
در تحقق جامعی که اخیراً روي آن دسته 

که به عنوان  1هاي لوئیزترمن از آزمودنی
زنان صورت گرفته، انجام دادند، متوجه 

شکوفایی  ةشدند که بسیاري از زنان دور
اعم از کتاب، (ها  و خلق اولین اثر آن

نقاشی، هنرپیشگی و دریافت جوائز 
سالگی و  50در سنین بعد از ) المللی بین

  .بوده است 70تا  60 ۀحتی در ده
کاهش خالقیت در شاید یکی از دالیل     

سالگی قبول  50تا  40مردان بعد از سنین 
اي  هاي اجتماعی و مشاغل اداري ولیتئمس

باشد که در مقابل حفظ خانواده بر عهده 
به  کم تردارند که در نتیجه توجه آنان را 

البته این . کند سوي خالقیت معطوف می
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امر ممکن است در مورد زنان بزرگسال 
یرا معموالً بعد از مصداق نداشته باشد؛ ز

ي در بیش تربزرگ کردن فرزندان فراغت 
  .اختیار دارند

احتماالَ دلیل دیگر براي اختالف     
مشاهده شده در رابطه سن یا خالقیت، 

هاي علمی، هنري،  عدم توجه به تنوع رشته
ادبی، فلسفی و خلق آثار ارزشمند در این 

بدین معنا که شاید خلق یک . هاست رشته
تر  شان موسیقی در سنی پاییناثر درخ
پذیر باشد ولی خلق یک مکتب  امکان

فلسفی با گذشت زمان و کسب تجارب 
یا ممکن است اختراع یک . زیادي نیاز دارد

دستگاه و کمک به گسترش فناوري در یک 
پذیر باشد ولی نوشتن یک  سن امکان

براي مثال در . شاهکار ادبی در سنی دیگر
عمر براي  70 ۀعلوم انسانی حتی ده

 ةبسیاري از نویسندگان و شعرا دور
 ۀپربار و خالقی بوده است ولی در زمین

سازي ممکن  موسیقی، نقاشی، مجسمه
هاي  است خلق بهترین شاهکارها در سال

  .بزرگسالی صورت گیرد ةدور ۀاولی

جا که هوش و خالقیت با هم  از آن    
اند، شاید بتوان کاهش نسبی  مرتبط

 ةر بزرگسالی و دورخالقیت در اواخ
سالمندي را با کاهش مختصري که در 

افتد توجیه  هاي هوشی اتفاق می توانمندي
براي مثال هوش سیال، حافظه، . نمود

فراخناي دقت، سرعت پردازش و تنظیم 
اطالعات در سنین انتهایی بزرگسالی و 

طور نسبی کاهش  سالمندي به ةدور
یابد که احتماالً بر خالقیت تأثیر  می
هاي  البته آن دسته از فعالیت. گذارد یم

آن را اصطالحاً ) 1971(هوشی که کتل 
 ةکنند نامد و منعکس هوش متبلور می
هاي کالمی و اطالعات  معلومات و مهارت
هاي تجربی فرد است با  عمومی و مهارت

  .یابد گذشت زمان کاهش چشمگیري نمی
جایی که انگیزش درونی  همچنین از آن    

خالقیت است و  ةامل عمددیگر از عو
بیش کمبود انگیزشی در سنین سالمندي 

قابل مشاهده است، این عامل نیز  تر
تواند در کاهش میزان خالقیت مؤثر  می

  .باشد
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 ۀکه نتیج دیگر با توجه به اینطرف از     
تحقیقات متعدد به وضوح بیانگر آن است 
که هوش افراد بزرگسال در سالیان اخیر 

، تحقیق )1987فیلین، (ت روبه افزایش اس
 ۀماه 27تا  18دیگري که روي کودکان 

انجام شده نیز بیانگر افزایش هوش 
خردساالن در جوامع امروزي است 

، این )1997بک و کربی،  سازان، نتل تسبیح(
احتمال وجود دارد که سن خالقیت براي 

ان ومبتکران، هنرمندان و مخترعان ج
نظر  به هر حال به. کاهش یافته باشد

دارد و  رسد که خالقیت رشدي مستمر می
کند و افراد  در هیچ سنی فروکش نمی

خالق قدرت آفرینش و خالقیت خود را 
کنند؛ ولی با گذشت سن  همچنان حفظ می

خالق  ۀدر انسان به تدریج تولید اندیش
گیرد و از کیفیت  سیر کاستی در پیش می

در . شود کارهاي خالقه نیز کاسته می
برجسته و خالق از همان اوان  واقع افراد

وبیش در خود  کودکی این خصیصه را کم
کنند، در دوران نوجوانی و  آشکار می

هاي علمی و تجربی خالقیت  جوانی زمینه
دهند و در دوران  را در خود پرورش می

بزرگسالی به تولید محصوالت فکري خود 
این افراد در دوران سالمندي . پردازند می

تعدادهاي خود را به همچنان برتري اس
  .کنند افراد عادي حفظ می

  

  :یادداشت
ترین ترمن یکی از معروفزتحقیق لوئی - 1

تحقیقات طولی تاریخ و روان شناسی است 
این . که روي کودکان سرآمد انجام شده است

آغاز شده، تا سال  1921تحقیق از سال 
  .ادامه خواهد داشت  2010

  
  
      
  
  

  
  

  
  

  انگیزش درونی از عوامل ●
  .خالقیت است ةعمد

  خالقیت رشدي مستمر دارد
  و افراد خالق قدرت آفرینش

  خود را همچنان حفظ
  .کنند می
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  نویسنده، سید مسعود پورسعید

  السالم ت علمی دانشگاه امام حسین علیهئعضو هی

  

  چکیده
حاضر ابتدا موضوع خالقیت را از  ۀمقال

سوم توسعه در بخش  ۀدیدگاه برنام

کند و  آموزش عالی و تحقیقات بررسی می

برداري از نگرش  در ادامه ضمن بهره

هاي مختلف  سیستمی در خالقیت به دیدگاه

هدف این . پردازد هت خالقیت میدر ج

پژوهش مطالعه ارتباط بین میزان خالقیت 

) معدل کل/مقطع تحصیلی(و پیشرفت علمی 

هاي  دانشگاه ت علمیئاعضاي جدید هی

جامعه آماري موردنظر، تمامی . ایران است

هاي سراسر  ت علمی دانشگاهئاعضاي هی

کشور را که در مراکز آموزش نظامی 

نظامی حاضر  ةدورمنظور گذراندن  به

گیري  روش نمونه. گیرد اند دربر می شده

 142نمونه را  ۀتصادفی ساده است و جامع

هاي مختلف  آموختگان رشته نفر از دانش

علوم پایه، فنی مهندسی و پزشکی تشکیل 

ت علمی ئدهند که به عنوان عضو هی می

ها پذیرفته شده و در سال  توسط دانشگاه

 ةن دورجهت گذراند 77- 78تحصیلی 

آموزش نظامی در دانشگاه امام حسین 

  .اند السالم حضور یافته علیه
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  اهم ۀفرضی
رسد بین میزان خالقیت و  به نظر می

ت علمی رابطه ئپیشرفت علمی اعضاي هی
  .وجود دارد

پیشرفت ((ابزار تحقیق براي سنجش     
کارشناسی ارشد (، مقطع تحصیلی ))علمی

ن براي همچنی. و معدل کل است) و دکترا
آزمون سنجش «از  ))خالقیت((گیري  اندازه
عابدي، انیل واسپیل برگر ( »خالقیت

  .استفاده شده است) 1992
  

  ها یافته
  :هاي آماري حاکی از آنند که بررسی

خالقیت  ةداري بین نمر معنی ۀرابط -1   
آموختگان وجود  و مقطع تحصیلی دانش

  . ندارد
قیت خال ةداري بین نمر معنی ۀرابط -2   

  .آموختگان وجود ندارد و معدل کل دانش
خالقیت  ةداري بین نمر تفاوت معنی -3   

هاي علوم پایه، فنی  آموختگان گروه دانش
  .و مهندسی و پزشکی وجود ندارد

سطح کلی نمرات خالقیت  -4   
 ))زیاد((درصد در حد  32: آموختگان دانش

  .است ))متوسط((درصد در حد  68و 
  

  پیشنهادها
ها به  هاي گزینش دانشگاه هسته ۀتوج - 1

متقاضیان عضویت در  ۀاستعداد خالق
 ةت علمی و تعیین حدنصاب نمرئهی

  خالقیت براي آنان،
شناسایی، تقویت و پرورش  -2   

ت علمی ئاعضاي هی ۀاستعداد خالق
هاي  ها از طریق برگزاري کارگاه دانشگاه

  آموزشی فنون خالقیت،
خالقیت در ایجاد واحدهاي درسی  -3   

مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد و دکترا 
و همچنین ایجاد گرایش خالقیت در 

  هاي مرتبط، رشته
ترغیب استادان به استفاده از  -4   

هاي تدریس خالق و معرفی استادان  روش
  نمونه، خالق و مبتکر،

اختصاص بودجه به منظور ترویج  -5   
سازي  فرهنگ خالقیت و در نهایت نهادینه

  نگ خالقیت در دانشگاه و جامعه،فره
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 - هاي علمی برگزاري همایش -6   
  خالقیت و نوآوري، ةکاربردي دربار

  .ها ایجاد بنیاد خالقیت در دانشگاه -7   
  

  مقدمه
هاي آموزش نوین و  کارگیري روش به

هاي تفکر خالق از  مبتنی بر افزایش زمینه
در . ضروریات یک نظام آموزشی است

ي آموزشی کشورهاي ها این جهت نظام
هاي  هاست که سیاستپیشرفته سال

، متکی بر ))همگرا((آموزشی مبتنی بر تفکر 
محفوظات صرف و دروس نظري را کنار 
گذاشته و به رویکرد آموزشی تفکر 

بر این اساس شایسته . اند پرداخته ))واگرا((
هاي آموزشی کشورمان  است تمامی نظام

زش عالی ها و مراکز آمو ویژه دانشگاه به
- انسانی ةهاي پیچید که ناگزیر با مجموعه

سازمانی و تحوالت پرشتاب جهان کنونی 
هاي منسوخ  کارگیري شیوه اند، از به مواجه

برحذر باشند و ) تفکر همگرا(تربیتی 
هاي رشد و شکوفایی استعدادهاي  زمینه

جانبه از طریق  فراگیران را به صورت همه
  .تفکر خالق فراهم آورند

القیت از جمله مسائلی است که در خ    
نظران  صاحب ۀهاي اخیر توج سال

مدیریت را به خود جلب کرده و پس از 

 ۀترین واژه براي توسع ، کلیدي))آموزش((
اسپورن، (دانشمندان . منابع انسانی است

این حوزه معتقدند که خالقیت ) 1375
امري صرفاً ذاتی نیست و همچون دیگر 

قویت و پرورش مقوالت تربیتی قابل ت
  .است

  

ها و  سوم، سیاست ۀبرنام

  راهکارها
زمانی که نیروي انسانی کارآمد براي 

سنگ و  اي گران ها سرمایه سازمان
آید، لزوم جذب و  شمار می پرهزینه به

هاي شایسته و خالق  کارگیري انسان به
یکی از . بیش از پیش ضروري است

عوامل مهمی که هنگام تدوین راهبردهاي 
کارگماري و نگهداري منابع انسانی جذب، 

باید مورد توجه و مداقه قرار گیرد عامل 
  .است ))خالقیت و نوآوري((

تردید رسالت شناسایی و پرورش  بی    
 ةجوانان، برعهد ۀاستعدادهاي خالق
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هاي آموزشی و پژوهشی کشور  سازمان
است و در این میان وزارت علوم، 
ا تحقیقات و فناوري نقش کارسازتري ر

هاي  با نگاهی به مفاد سیاست. کند ایفا می
صادره از -سوم توسعه ۀاساسی برنام

 - سوي رهبر معظم انقالب اسالمی
 ۀراهبردهاي ذیل را در مستندات برنام

  :کنیم مزبور بررسی می
توجه به پرورش و شکوفایی ((   

استعدادها، تشویق خالقیت و نوآوري 
علمی و تقویت امر پژوهش، باال بردن 

... ا آیت( )).وان علمی و فناوري کشورت
  )1378اي،  خامنه

به منظور پاسخگویی به این رسالت     
ت محترم دولت جمهوري ئعظیم، هی

اسالمی ایران رهنمودهاي کلی زیر را 
  :تصویب کرده است

مصونیت فرهنگی جامعه به ویژه  -1   
گیري اصلی  نسل جوان به عنوان جهت

قی شده و هاي فرهنگی کشور تل سیاست
هاي  در این راستا ارتقاي ایمان و ارزش

سازي مناسب  معنوي و اخالقی، زمینه
هاي  براي شکوفایی معرفت و خالقیت

علمی، پژوهشی، فرهنگی و هنري مدنظر 
  .گیرد قرار می

هاي مناسب براي شناسایی،  زمینه -2   
هاي  هدایت و حمایت استعدادها و خالقیت

ابداع و  ۀانسانی و شکوفا شدن روحی
هاي مختلف فراهم  نوآوري در حوزه

سازمان برنامه و بودجه، . (شود می
1378(  

  

  خالقیت از جمله مسائلی ●

  هاي اخیر است که در سال

  نظران مدیریت توجه صاحب

  را به خود جلب کرده و پس از

  ترین واژه آموزش، کلیدي

  براي توسعه منابع انسانی

  .است

  
فوق در  هاي بدیهی است تحقق هدف((   

گرو حضور فعال مدیرانی است که ابتدا 
ت علمی داراي ئکنند تا اعضاي هی تالش می

استعداد خالق و فرهیخته جذب نظام 
آموزش عالی شوند، و از سوي دیگر با 
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هاي  فراهم کردن محیط مناسب، زمینه
بروز تفکر خالق در استادان و به دنبال 

پور  تقی. (آن دانشجویان را فراهم سازند
  )1370هیر، ظ

بنابراین هدایت استعداد خالق استادان     
منظور تحقق رسالت  و دانشجویان به

نهایی آموزش عالی از این طریق 
آموختگان این مجموعه  پذیر و دانش امکان

همان دانشمندان، پژوهشگران و مدیران 
 ۀمبتکر و نوآوري خواهند بود که جامع
. طالب و نیازمند خدمات آنان است

این موضوع در  ۀاندیشان ژرف بررسی
سوم توسعه حاکی از آن  ۀمستندات برنام

است که نظام آموزش عالی ایران داراي 
نقاط ضعف، مشکالت و تنگناهایی بدین 

  :شرح است
نبودن اختیارات، انعطاف و پویایی  -1   

در نظام آموزش عالی و مؤسسات 
گویی سریع به نیازهاي  وابسته براي پاسخ
جامعه و رشد شتابان  در حال تحول

  دنیاي علم و فناوري،
هاي سنتی  ها و شیوه تداوم برنامه -2   

آموزشی، تکیه بیش از حد به دروس 

توجهی به  نظري و انباشت محفوظات، کم
ها، کارآفرینی، خالقیت و  پرورش مهارت

ها  نوآوري دانشجویان و آماده نشاندن آن
  براي مواجهه با مسائل و نیازهاي جامعه،

ها از  اهت علمی دانشگئکمبود کار هی -3   
ب علمی و نظر تعداد، ترکیب، مرات

  روزآمدي،
پایین بودن تولید دانش  -4   

ها در  یافته و جایگاه علمی دانشگاه سازمان
سطح جهانی، پایین بودن مراودات و 
همکاري علمی با مؤسسات علمی 

المللی و نبودن سازوکارهاي مناسب  بین
ري از دستاوردهاي نوین گی براي بهره

  علمی و فناوري جهانی،
رسانی  هاي اطالع فقدان زیرساخت -5   

هاي  هاي نوین در شیوه و فناوري
سازمان برنامه و بودجه، . (آموزشی

1378(  
تردید از کلیدهاي اصلی حل معظل  بی    

آموختگان تأکید بر تربیت  بیکاري دانش
دانشجویان در علوم کاربردي و پرورش 

  .ها و کارآفرینی آنهاست ارتمه
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  اندازهاي آینده چشم
سوم  ۀدر ادامه این بحث مستندات برنام

اندازهاي آینده و  توسعه به چشم
متغیرهاي اصلی بخش آموزش عالی 

بینی  پردازد و تحقق موارد ذیل را پیش می
  :کند می
تأثیرپذیري منفی کیفیت آموزش و  -1   

ی هاي کم ها و توسعه پژوهش دانشگاه
ت ئتوأم با محدودیت منابع، امکانات و هی

  علمی،
افزایش فاصله علمی کشور با سطح  -2   

جهانی ناشی از کندي سرعت تحوالت 
ها و مراکز پژوهشی در  علمی دانشگاه

مقایسه با روند شتابان دنیاي علم و 
  فناوري،

التحصیالن،  کارآفرین نبودن فارغ -3   
و  گرایی در جامعه مدرك ۀرواج روحی

آموختگان از دولت  افزایش انتظارات دانش
  ها، براي ایجاد اشتغال و استخدام آن

هاي ساختاري توأم با  بیکاري -4   
  ).همان... (کمبود نیروي متخصص 

همچنین در بخش پژوهش و فناوري     
مورد نقاط ضعف، مشکالت و  25به 

  :تنگناها اشاره شده است از جمله
ناشی از ضعف  کمبود محقق کارآمد((    

نظام آموزشی در پرورش روحیه 
پژوهشگري و خالقیت در 

  )همان( )).آموختگان دانش
اگر چه مستندات مزبور به نقاط قوت     

این بخش نیز پرداخته است، اما متأسفانه 
نقاط قوت تنها در بعد کمی رشدي 

  .ناموزون و روبنایی داشته است
در تحلیلی اجمالی از مطالب فوق     
منظور تبیین اهمیت و ضرورت موضوع  به

پذیري و  عدم انعطاف((: باید اذعان کرد که
، ))هاي سنتی آموزشی شیوه((، ))پویایی

توجهی به  کم((، ))انباشت محفوظات((
ها، کارآفرینی، خالقیت و  پرورش مهارت

ت ئعدم روزآمدي اعضاي هی((، ))نوآوري
، ))یافته عدم دانش سازمان((، ))علمی

بیکاري ((، ))گرایی مدرك ۀروحی((
پژوهشگري و  ۀفقدان روحی((، ))ساختاري
هاي بارز  از ویژگی ))خالقیت
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آموختگان نظام آموزش عالی کشور  دانش
  .است

  

ت علمی با ئاعضاي هی ۀرابط

  خالقیت
هاي  ناپذیر بخش با عنایت به نیاز اجتناب

آموزش عالی و پژوهش و فناوري به 
الق و نوآور گیري از منابع انسانی خ بهره

شود که  براي محقق این پرسش مطرح می
 ۀها به مثاب ت علمی دانشگاهئاعضاي هی

هاي آموزش عالی  مجریان اصلی سیاست

در چه سطحی از خالقیت قرار دارند؟ و 
آیا بین میزان خالقیت و پیشرفت علمی 

اي  آنان رابطه) معدل کل/مقطع تحصیلی(
  وجود دارد؟

  
  یتنگاه اندیشمندان به خالق

: گوید خالقیت می ةدربار) 1376(الوانی 

براي خالقیت نیز مانند مفاهیم طبیعی ((
. ))توان تعریف دقیقی عرضه کرد دیگر نمی

کارگیري  به((خالقیت را ) 1968(کایزر 
هاي ذهنی براي ایجاد یک فکر یا  توانایی

). 1377رضائیان، ( )).داند مفهوم جدید می
ان بزرگ ریاضید) 1984(هنري پوانکاره 

خالقیت یعنی ((: گوید فرانسوي می
تشخیص، تمیز، بصیرت، دریافت، درك و 

همچنین رو و ). 1376ساعتچی، . ())انتخاب
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اي را خالقیت  ظهور ایده) 1997( رزبای
  :هاي زیر باشد نامند که داراي ویژگی می
نوبودن، اصالت داشتن، مفید بودن و ((    
 Rue. ))دیگران را جلب کردن ۀتوج

&Byars.1997 

تورنس نیز در کتاب خود به نقل از     
در تعریف خالقیت ) 1969(کارل اندرسون 

  :نویسد می
  .تر کندن است خالقیت عمیق _((   

  .خالقیت دوباره نگاه کردن است_    
خالقیت صحبت کردن و گوش دادن  _    

  .به یک گربه است
هاي عمیق شدن  خالقیت وارد آب _   
  .است

یت خارج شدن از پشت درهاي خالق _   
  .بسته است

خالقیت وصل کردن دو شاخه به _   
  .پریز خورشید است

  .خالقیت میل به دانستن است_   
  .خالقیت خوش بودن است _   
  .خالقیت ساختن قصرهاي شنی است _   
هاي  خالقیت آواز خواندن با نت _   

  .خویش است

 ))خالقیت دست دادن با آینده است _   
  ).1979رنس، تو(

بنابراین خالقیت نه تنها موارد فوق     
اما در بین . هاست بلکه بیش از این

هاي گوناگونی که از خالقیت شده  تعریف
به دلیل ) 1950(است، تعریف گیلفورد 

و همچنین تعریف  ))تفکر واگرا((توجه به 
تورنس به دلیل اشاره به ابعاد اصلی 

. ستتر ا خالقیت از تعاریف دیگر عملی
تفکر واگرا در حل ((گیلفورد خالقیت را 

تفکر ((داند و معتقد است که  می ))مسئله
واگرا تفکري است که در جهات مختلف 

  ).1372عابدي، ( )).کند سیر می
تفکر واگرا و تفکر همگرا دو بخش ((   
ها  تفکر انسان هستند اما تفاوت آن ةعمد

تفکر  ۀدر این است که در تفکر همگرا نتیج
پیش مشخص است، یعنی همیشه یک  از

اما در . جواب درست یا غلط وجود دارد
تفکر واگرا جواب قطعی وجود ندارد و 
تعداد زیادي جواب موجود است که از 

ها ممکن است  نظر منطقی هر یک از آن
گیلفورد نخستین کسی بود . درست باشد

شناسی  که مبحث تفکر واگرا را در روان
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رح کرد و مط) خالقیت(آفرینندگی 
 ))هاي زیادي در این زمینه انجام داد طرح

  ).1376سیف، (
  
  
  
  
  
  

همچنین به تفکري که در آن ذهن به     
شود و  اي درگیر می مسئلهطور عمیق با 

پردازد،  به تجسم و واضح کردن آن می

تفکر،  ةدر این شیو. گویند می ))تفکر خالق((
ذهن آدمی به منظور فرموله کردن فکر یا 

افت مفهوم جدید به جرح و تعدیل دری
پردازد، و راهکارهاي بدیع و  می مسئله

  ).1377رضائیان، (یابد  جالب توجهی می
طور خالصه  تورنس نیز خالقیت را به    

این . داند مرکب از چهار عامل اصلی می
یعنی  ))سیالی(( -1: عوامل عبارتند از

 - 2هاي فراوان،  استعداد تولید ایده

هاي بدیع،  یعنی استعداد تولید ایده)) ابتکار((
 ))پذیري انعطاف(( - 3غیرعادي و تازه، 

هاي  ها یا روش یعنی استعداد تولید ایده
یعنی استعداد توجه  ))بسط(( - 4گوناگون، 

عوامل مذکور ) 1372عابدي، (به جزئیات 
هاي آزمون خالقیت مورد  معرف ۀبه منزل

  .اند استفاده در این پژوهش، انتخاب شده
  

  نوآوري همتراز خالقیت

هایی  در متون مربوط به خالقیت تفاوت
بین مفهوم خالقیت و نوآوري مشاهده 

را به معنی  ))نوآوري((رضائیان . شود می
هاي نوین ناشی از  کارگیري ایده به

ابداع ((: افزاید داند و می خالقیت می
تواند یک  در یک سازمان می) نوآوري(

راه جدید محصول جدید، خدمت جدید یا 
اما خالقیت اغلب به . انجام کارها باشد

هاي جدید )ایده(توانایی و قدرت ایجاد فکر 
در ). 1372رضائیان، ( ))شود و نو گفته می

مجموع در بسیاري از منابع موجود، 
هاي همتراز  خالقیت و نوآوري واژه

شوند و اغلب نویسندگان  معرفی می
مفاهیمی نسبتاً مترادف را مدنظر قرار 

: گوید الوانی در این زمینه می. دهند می

چنان به هم عجین  خالقیت و نوآوري آن((

هاي علمی در  بر اساس آزمایش ●
د استعداد خالقیت، تفاوت مور

کمی بین افراد هم سن دانشگاهی و 
 .غیردانشگاهی وجود دارد
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اند که شاید به دست دادن تعریف  شده
الوانی، ( ))مستقلی از هر کدام دشوار باشد

در هر صورت خالقیت و نوآوري ). 1376
دو مفهوم متفاوت از یکدیگرند و بنابراین 

هر گونه  ۀمقدم ))خالقیت((باید گفت 

  .است ))نوآوري((
  

  مند اساس گسترش خالقیت دیدگاه نظام

ها و تحقیقات سازمان و  در نوشته
مدیریت براي ایجاد کردن، استمرار 
بخشیدن و فراگیر نمودن جریانی از 

ها به سه دیدگاه اشاره شده  نوآوري
  :است

که نوآوري  ))شناختی دیدگاه روان(( -1   
مربوط به میزان هوش و  بیش تررا 
  تعدادهاي فردي تلقی نموده است،اس
که خالقیت و  ))دیدگاه اجتماعی(( -2   

امري  بیش ترنوآوري سازمانی را 
شناختی و مربوط به فراهم آوردن  جامعه

مناسب جهت بروز  ۀمحیط و زمین
  .داند استعدادها می

که ایجاد  ))دیدگاه سیستمی(( -3   
ها را در  نوآوري و استمرار و فراگیري آن

ان امري سازمانی یعنی فراتر از سازم
عوامل فردي و اجتماعی و حتی فراهم 

هاي الزم  آوردن صرف امکانات و زمینه
تلقی کرده و معتقد است که باید مجموعه 
و سیستمی از عوامل، در سطح فردي و 
گروهی همراه با ساختار، کارکردها و 

ها و  هاي مرتبط با آن و نیز ارزش نقش
فراهم آید تا  باورهاي خاص سازمان

ها را در  ها و نوآوري بتوان خالقیت
سازمان به صورت مستمر و فراگیر 

پیش فرض (( ۀدرآورد و آن را به مثاب
براي بقا و رشد نهادینه کرد  ))اساسی

  ).1378سلطانی تیرانی، (
در پژوهش حاضر ضمن تأکید بر     

دیدگاه اخیر سعی شده است تا نقش 
- ها ن دانشگاهت علمی و استادائاعضاي هی
عناصر اساسی سیستم آموزش  ۀبه منزل
در رشد و شکوفایی خالقیت مورد  - عالی

بدیهی است در فرایند . استفاده قرار گیرد
تغییر دانش، نگرش، رفتار فردي و رفتار 

دادهایی  گروهی دانشجویان، اگرچه درون
دانشجو، اطالعات، امکانات، قوانین و : نظیر

شوند،  ام وارد میبه این نظ... مقررات و 
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تردید عامل اصلی تغییر و عنصر  اما بی
این فرایند استادان، اعضاي  ةفعال کنند

ت علمی و همچنین نظام مدیریت ئهی
بنابراین بر . ها هستند دانشگاه
گذاران نظام آموزش عالی کشور  سیاست

مند  فرض است که با نگرشی عمیق و نظام
هاي این سیستم به  ضمن توجه به ورودي

فرایندهاي درونی آن نیز عنایتی خاص 
داشته باشند و شرایط را براي 

سازي خالقیت و نوآوري در  نهادینه
  .ها فراهم آورند دانشگاه

  
 هیئتخالقیت، پیشرفت علمی، اعضاي 

  علمی

بین  ۀمطالعات حاکی از آن است که رابط
هاي پیشرفت تحصیلی  نمرات آزمون

) تخالقی(هاي آفرینندگی  آزمونو) علمی(
یعنی بین این دو . چندان قابل توجه نیست
همبستگی زیادي  ۀدسته آزمون رابط

به ). 1376سیف، (دست نیامده است  به
عبارت دیگر از روي نمرات پیشرفت 

هاي کالسی فراگیر  تحصیلی یا موفقیت
تفکر ((توان افراد خالق یا افراد داراي  نمی

همچنین شایان ذکر . را انتخاب کرد ))واگرا
که میزان قابل توجهی هوش و  است

) پیشرفت و موفقیت تحصیلی(فراگیري 
الوانی، (هر گونه تفکر خالق است  ۀالزم

بدین معنی که نظام آموزش عالی ). 1376
ت علمی باید افراد ئبراي جذب اعضاي هی

داراي موفقیت تحصیلی باال و هم داراي 
خالقیت باال را شناسایی و جذب  ةنمر
  .کنند

  
  شناسی روش

  آزمون خالقیت -1

گیري  منظور اندازه در این پژوهش به
میزان خالقیت از آزمون مداد کاغذي 

تهیه شده توسط  ))سنجش خالقیت((
) 1992(عابدي، انیل و اسپیل برگر 

این آزمون که فرهنگ . استفاده شده است
نابسته است، نیز تاکنون بارها در ایران، 
امریکا و چند کشور آسیایی و اروپایی 

عابدي، . (جرا و اعتباریابی شده استا
تعریف  ۀمحتواي آزمون بر پای) 1372

تورنس از خالقیت طراحی شده است و 
، ))ابتکار((، ))سیالی((چهار عامل 
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 ۀرا به وسیل ))بسط((و  ))پذیري انعطاف((
اي به سنجش  هاي سه گزینه پرسش

  .گذارد می
  
  پیشرفت علمی -2

به منظور سنجش پیشرفت علمی 
دهندگان خواسته شد  ها از پاسخ دنیآزمو

تا ضمن پاسخگویی به مواد آزمون 
خالقیت، اطالعات شخصی مربوط به 
مدرك تحصیلی، معدل کل، مقطع و محل 

  .نامه درج کنند تحصیلشان را در پاسخ
  
  آماري ۀجامع -3

ت علمی ئآماري، اعضاي هی ۀجامع
هاي سراسر کشور هستند که  دانشگاه

وره نظامی در مراکز منظور گذراندن د به
 ۀجامع. یابند آموزش نظامی حضور می

ت ئنفر از اعضاي هی 142مورد مطالعه 
ها در  علمی تازه استخدام شده دانشگاه

هاي علوم پایه، فنی مهندسی و علوم  رشته
 ةمنظور گذراندن دور پزشکی هستند که به

آموزش نظامی در دانشگاه امام حسین 
ترکیب . دان السالم، حضور یافته علیه

گیري  صورت نمونه هاي فوق که به رشته
تصادفی ساده در این پژوهش مورد 

 99: اند بدین شرح است سنجش قرار گرفته
علوم پایه و فنی مهندسی  ۀنفر از رشت

، 14، عمران 13مهندسی شیمی (
، 10، معدن 8، برق 9، مواد 18کشاورزي 

، در مقطع )نفر 27ریاضی و فیزیک 
هاي  نفر از رشته 42کارشناسی ارشد و 

  .اي علوم پزشکی در مقطع دکتراي حرفه
  
  روش تحقیق -4

یاب  روش تحقیق از نوع توصیفی زمینه
بوده و هدف آن سنجش دو ) پیمایشی(

متغیر خالقیت و پیشرفت علمی و تعیین 
براي تعیین . هاست آن ۀمیزان و نوع رابط

میزان همبستگی بین دو متغیر از روش 
تگی پیرسون و براي آماري ضریب همبس

درصد  95داري در سطح  آزمون معنی
استودنت استفاده و همچنین براي  t ةآمار

تبیین سطوح خالقیت و پیشرفت تحصیلی 
هاي پراکندگی در آمار  از شاخص
استخراج . گیري شده است توصیفی بهره

اده از فو تجزیه و تحلیل اطالعات با است
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 windowsتحت  spssافزار آماري  نرم
  .نجام گرفته استا

  
  ها فرضیه -5

رسد بین  به نظر می): اهم(اول  ۀفرضی
خالقیت و میزان پیشرفت علمی  ةنمر

ت ئآموختگان و اعضاي جدید هی دانش
  .ها رابطه وجود دارد علمی دانشگاه

میزان خالقیت  بین: دوم   ۀفرضی
هاي علوم پایه و  آموختگان رشته دانش

شد و فنی مهندسی در مقطع کارشناسی ار
هاي علوم پزشکی  آموختگان رشته دانش

  .در مقطع دکترا تفاوت وجود دارد
  

  هاي تحقیق نتایج و تحلیل داده

هاي استخراج  محاسبات آماري روي داده
: بیانگر آن است که) 1 ةجدول شمار(شده 

از ) درصد 68(نفر  87تعداد 
خالقیت در حد  ةکنندگان داراي نمر شرکت

 55و نمره ) تیازام 101- 140بین (متوسط 
بین (از آنان در حد زیاد ) درصد 32(نفر 
همچنین فراوانی و . است) 141- 180

نسبت نمرات مربوط به ابعاد خالقیت، 

 91(ین نسبت بیش تربیانگر آن است که 
توجه به (مربوط به استعداد بسط ) درصد
) درصد 75(ین نسبت کم ترو ) جزئیات

  .است)افکار نو(مربوط به استعداد ابتکار 
بنابراین با توجه به استعداد کلی     

رسد  نمونه به نظر می ۀخالقیت در جامع
براي پرورش این توانایی باید نخستین 

توانایی خلق (اقدام توجه به بعد ابتکار 
بدین ترتیب  .باشد) و اصیل هاي بدیع ایده

گذاران رود مدیران و سیاست انتظار می
مشتاق  اول پذیرا و ۀها در وهل دانشگاه
و  هاي نو، بدیع و ابتکاري باشند اندیشه

. راي این مهم طرح و برنامه داشته باشند
سیستم ((براي نمونه ایجاد و حمایت از 

در دانشگاه و تشویق استادان  ))پیشنهادات
 ۀو دانشجویان به مشارکت و عرض

پیشنهاد جهت بهبود و اصالح آموزش و 
  .پژوهش بسیار مؤثر است

اهم  ۀربوط به فرضیمحاسبات م    
همبستگی  ۀمنظور تعیین رابط تحقیق به

بین نمرات خالقیت و پیشرفت علمی 
ت ئاعضاي هی) مقطع تحصیلی/معدل(

  :مبین آن است که) 2 ةجدول شمار(علمی 
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کل خالقیت و معدل  ةبین نمر -1   
آموختگان داراي مدرك تحصیلی  دانش

هاي فنی مهندسی  کارشناسی ارشد رشته
درصد اطمینان  95ایه در سطح و علوم پ

  .داري وجود ندارد معنی ۀرابط

کل خالقیت و معدل  ةبین نمر -2   
هاي  آموختگان مقطع دکتراي رشته دانش

درصد اطمینان  95علوم پزشکی در سطح 
  .داري وجود ندارد معنی ۀرابط

  

  آن نمرات خالقیت و ابعاد) نسبی(توزیع فراوانی -1جدول 
  جمع  80- 141  زیاد  140- 101 متوسط  60- 100  کم  ابعاد  سطوح

  تعداد  کل خالقیت

  درصد 

0  

0  

87  

68  

55  

32  

142  

100  

  تعداد  سیالی

  درصد 

0  

0  

28  

19  

114  

81  

142  

100  

  تعداد  انعطاف

  درصد 

0  

0  

28  

19  

114  

81  

142  

100  

  تعداد  ابتکار

  درصد 

0  

0  

37  

25  

105  

75  

142  

100  

  تعداد  بسط

  درصد 

0  

0  

13  

9  

129  

91  

142  

100  

  
شایان ذکر است که در مطالعات     

پیشین نیز همبستگی قابل توجهی بین 
خالقیت و پیشرفت تحصیلی مشاهده 

در این ) 1376سیف،. (نشده است
بر ((دارد  خصوص اسبورن اذعان می

هاي علمی در مورد  اساس آزمایش
استعداد خالقیت تفاوت کمی بین افراد 

 وجود و غیردانشگاهی سن دانشگاهی هم
در حقیقت تحصیالت عاملی . دارد

اساسی نیست و بسیاري از افراد با 
بار  تحصیالت باال از لحاظ خالقیت بی

که بسیاري از افراد با  هستند؛ در حالی
وجود فقدان کامل تحصیالت رسمی 

اي در این زمینه  هاي برجسته موفقیت
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با (() 1375اسبورن، ( )).آورند دست می به
راد در هر سن و این حال به زعم او اف
هاي مساعد و  شرایطی داراي، زمینه

چه  بالقوه براي خالقیت هستند و آن
عامل اصلی در خالقیت است، نه وسعت 
دانش و نه نیروي استعداد افراد است، 

قوي به نام  ۀبلکه یک نیروي محرک

ین تأثیر را در بیش تراست که  ))کوشش((
  .بروز خالقیت دارد

که نیروي کلی آن است  ۀنتیج    
،  ها اي قوي به نام سیاست محرکه
ها و سبک مدیریت فراگیر  نگرش
هاي مساعد خالقیت را  ها زمینه دانشگاه

به صورت فراگیر براي استادان و 
  .کند دانشجویان فراهم می

   

داري  و معنی همبستگی ماتریس -2جدول 

  بین خالقیت و پیشرفت علمی
معدل کارشناسی ارشد   

  پایه مهندسی علوم فنی

معدل دکتراي 

  علوم پزشکی

کل  ةنمر

  خالقیت

0363/0  

728/0=p  

3759/0  

113/0 =p 

  

دوم و  ۀبه منظور آزمون فرضی    
پاسخ به این پرسش که آیا بین میزان 

هاي فنی  آموختگان رشته خالقیت دانش
آموختگان  مهندسی و علوم پایه و دانش

هاي پزشکی تفاوتی وجود دارد؟  رشته
نشان ) 3 ةول شمارجد(محاسبات 

  :دهد می
خالقیت هر دو گروه  ةمیانگین نمر -1   

امتیاز  137تقریباً یکسان و در حدود 
  .است

  
  
  
محاسبه شده  P-Valueمقدار  -2  

 05/0از  بیش تراست که  939/0برابر 
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داري را در  رو تفاوت معنی از این. است
خالقیت میان دو گروه  ةخصوص نمر

و فرض صفر دهد  یادشده نشان نمی
  .شود تحقیق تأئید می

دار بین دو  عدم وجود تفاوت معنی 
سو حاکی از هماهنگی نتایج  گروه، از یک

اسبورن، (تحقیق با تحقیقات پیشین 
است و از سوي دیگر بیانگر آن ) 1375

که احتماالً نظام آموزشی کشور به 
توجه  ))تفکر واگرا((هاي آموزشی  شیوه

  .جدي ندارد

  

  tایج آماري آزمون نت -3جدول 

 t  Sigtةآمار  sانحراف معیار  xکل خالقیت ةمیانگین نمر  Nتعداد  هاي تحقیق گروه

  28/10  67/137  99  هاي فنی مهندسی، علوم پایه رشته
08/0 -  939/0  

  76/12  83/137  43  رشته علوم پزشکی

  

بیانگر آن  4 ةهمچنین جدول شمار    
است که میان کل خالقیت و ابعاد 

پذیري   سیالی، ابتکار، انعطاف ۀسالچهار
و  68/0، 75/0، 76/0به ترتیب  و بسط

و این . (وجود دارد دار روابط معنی 56/0
الزم ) دار است معنی 5روابط در سطح 

به ذکر است که با توجه به محاسبات 
توان ترتیب اهمیت هر کدام از  مذکور می

  :ابعاد را به قرار ذیل فهرست کرد

  ،75/0و  76/0ابتکار  سیالی و -1    
  ،68/0پذیري  انعطاف -2    
  .56/0بسط  -3    
بر این اساس ابعاد سیالی و ابتکاري     

رو  از این. تري در خالقیت دارند نقش مهم
 ۀمناسب است در هنگام تدوین برنام

پرورش خالقیت، براي ابعاد سیالی و 
ي قائل بیش ترابتکار، تأکید و اولویت 

  .شویم

    
 

  ۀمبود محقق کارآمد از وضعیت نظام آموزشی در پرورش روحیک ●
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  آموختگان، از جمله تنگناهاي بخش پژوهشگري و خالقیت در دانش

  .سوم توسعه است ۀپژوهش و فناوري برنام
  

  
  

  آن ۀگان ماتریس همبستگی کل خالقیت و ابعاد چهار -4جدول 
  سیالی  بسط  ابتکار  انعطاف  خالقیتکل   

  000/1  کل خالقیت
6849/0  

00/0p= 

7548/0  

00/0p=  

5651/0  

00/0p=  

7695/0  

00/0p= 

  

  

  
پرورش استعداد . اسبورن، الکس، اس -  مراجع

چاپ سوم، ترجمۀ  همگانی ابداع و خالقیت،
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، انتشارات 1375زاده، تهران، حسن قاسم
  .12-17نیلوفر، ص 

چاپ  مدیریت عمومی،الوانی، سید مهدي،  -
 .223، نشر نی، ص 1376دهم، تهران، 

رسالت و نقش «. پور ظهیر، علیتقی -

 مدیریت دولتی، ،»ها در جهان امروزدانشگاه

، مرکز آموزش 1370، تهران، 12شمارة 
 .44مدیریت دولتی، ص 

هاي استعدادها و مهارت. تورنس، ئی، پال -

 ها،هاي آزمون و پرورش آنخالقیت و راه
زاده، چاپ دوم، تهران، ترجمۀ حسن قاسم

 .17نیاي نو، ص ، نشر د1375

 . رهبر معظم انقالب/ اي، سید علیخامنه -

، »هاي کالن برنامۀ سوم توسعهسیاست«

 .1378، 16514شمارة کیهان، 

جلد  صحیفۀ نور،.... امام، روح ا/ خمینی  -
 .1367، 241، ص 20

چاپ نهم،  اصول مدیریت،. رضائیان، علی -
 .52، انتشارات سمت، ص 1377تهران، 

تجزیه و تحلیل . تالسادازاهدي، شمس -

، 1373چاپ دوم، تهران،  ها،ها و روشسیستم
 .10-16انتشارات پیام نور، ص 

: سند برنامهسازمان برنامه و بودجه،  -

برنامۀ سوم توسعۀ اقتصادي، اجتماعی و 

: 1383ـ  1379فرهنگی جمهوري اسالمی ایران 

، 1378تهران، الیحۀ برنامه،  2پیوست شمارة 
ـ اجتماعی و انتشارات،  مرکز مدارك اقتصادي

 .360- 363ص 

شناسی کاربردي روش. ساعتچی، محمود -

، نشر 1376چاپ سوم، تهران،  براي مدیران،
 .240ویرایش، ص 

نهادي کردن نوآوري . سلطانی تیرانی، فلورا -

، مؤسسۀ خدمات 1378تهران،  در سازمان،
 .1-7فرهنگی رسا، ص 

شناسی پرورشی، روان. اکبرسیف، علی -

چاپ هفدهم، ناسی یادگیري و آموزش، شروان
 .263، انتشارات آگاه، ص 1376تهران، 

اي نو در خالقیت و شیوه«. عابدي، جمال -
- هاي روان، مجلۀ پژوهش»گیري آناندازه

 .46-55، ص 2و  1شناختی، دورة دوم، شمارة 

14- Rue & Byars (1997) 
Management, skills and Application, 8 
th Ed. Mcgraw Hill, Irwin p.p 55-59. 
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  راد دکتر محمدامین قانعی     

  معاون پژوهشی مرکز تحقیقات علمی کشور
  

 

  روش شناسی و خالقیت علمی
معرفت  ۀدر دوران جدید علم به مثاب

عقالنی طبیعت، جامعه و انسان، از اهمیت 
فرایند . زیادي برخوردار شده است

نحصار پذیري که پیش از این در ا جامعه
هاي فرهنگی نظیر دین،  دیگر صورت

ها و ادبیات عامه بود تا حد زیادي به  سنت
طوري که گاه  انحصار علم درآمده است، به

تعلیم و تربیت همان انتقال دیدگاه و 
هاي نو قلمداد  هاي علمی به نسل ارزش
اي از  البته در این خصوص پاره. شود می

جود ها براي مثال بین دین و علم و تعارض
دارد، ولی حتی جوامع دینی جدید هم به 
نقش علم در فرایند آموزش اجتماعی اذعان 

از سوي دیگر نقش علم در . اند کرده
اجتماعی، اقتصادي، فرهنگی و  ۀتوسع
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جانبه و  همه ۀچه توسع سیاسی یا آن
روز اهمیت  شود روزبه موزون خوانده می

  .یابد ي میبیش تر
ها،  ارضهدف این نوشتار بررسی تع   
ها یا ارتباطات علم با سایر نهادهاي  تنش

اجتماعی نیست، بلکه هدف بازنگري 
ها و روابط درونی کارکردهاي  ناسازگاري
  .علم است

وپرورش در  علم از طریق آموزش    
ها به  نهادهایی نظیر مدارس و دانشگاه

شود  آموزان و دانشجویان منتقل می دانش
ف مدیران، و عالوه بر آن در جوامع مختل

گذاران، مجریان و نیروهاي  سیاست
علمی براي جوابگویی به - تخصصی

نیازهاي عملی و کاربردي و حل مسائل 
- فناورانه و تحقق اهداف اجتماعی- فنی

اقتصادي از آن  - فرهنگی و سیاسی
مورد بحث ما،  ۀمسئل. کنند استفاده می

بروز کارکردي پنهان در برآوردن این 
. و اجتماعی است میعل ۀکارکردهاي دوگان

اي روشمند آموخته  که به شیوه هنگامی علم
ریزي  که از طریق برنامه شود، و هنگامی می

گیرد،  در خدمت اهداف اجتماعی قرار می

سپارد و از خالقیت  ها می خود را به سنت
بنابراین این پرسش . ماند و نوآوري بازمی

شود که آیا روش علمی و  مطرح می
رض نیست؟ از بین سیاست علمی نقض غ

این دو پرسش که به دو کارکرد علم 
 بیش تربا تأکید -شود، این مقاله مربوط می

نگاهی به مناسبت  - بر علوم اجتماعی
اندازد و ابعاد  روش علمی و خالقیت می

هاي مختلف  متفاوت این رابطه را از دیدگاه
به عبارت دیگر این پرسش . کند ارزیابی می
 وش علمی با ماهیتشود که آیا ر مطرح می

  مولد علم ناسازگاري ندارد؟  و یازا 
هاي علم دوران جدید را در  ویژگی    

اند؛ به این معنا  ها تعریف کرده مقابل سنت
هاي اجتماعی که سترون  که برخالف سنت

اند و بر گرد  و فاقد رشد و زایش درونی
گردند، علم سرشتی  محورهایی خاص می

وز از طریق پویا و خالق دارد و هر ر
شناختی  استمرار، تراکم، تحول، یا انقالب

دنیاهاي جدیدي را کشف و ابزارهاي 
علم، . گیرد کار می کند و به نوینی را خلق می

خالق دنیاي جدید و در عین حال آفرینشگر 
ها و  ها، نظریات، روش ها، دیدگاه ایده
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این تصور . آید شمار می ابزارهاي جدید به
هاست؟  یانگر واقعیتاز علم تا چه حد ب

شناسان  اکنون بسیاري از فالسفه و جامعه
علم تصوراتی متفاوت از دانش جدید 

شود  که گفته می طوري به. اند عرضه کرده
نهاد علم همچون دیگر نهادهاي اجتماعی، 

کارانه دارد و  گرا و محافظه سرشتی سنت
اي مقطعی، موقتی  خالقیت و نوآوري حادثه
گرایی علمی  و سنت و حتی یک استثناست

هاي تحقیق و  بیش از همه از طریق روش
هاي  ها به دیدگاه تفحص و وابستگی آن

  .شود محتوایی به نوآموزان منتقل می
چه  هاي تحقیق یا آن در علم روش    

شود از  روش علمی نامیده می
تر، قابل تفکیک و  هاي نظري کلی چارچوب

 شناسی، براي مثال در جامعه. تمایز نیست
توان جداي از الگوي  روش تفهیمی را نمی

 1.قلمداد کرد ))تعریف اجتماعی((نظر 
هاي  توان بین تحلیل چه به سختی می چنان

هاي  نظري ساختی یا کارکردي و روش
یعنی روش کارکردي و  -ها متناظر آن

این . تمایز قائل شد -روش ساختاري
طبیعی نیز  - ارتباط حتی در علوم تجربی

توان گفت در  که می طوري هوجود دارد؛ ب
علمی روش و نظریه همپاي  ۀهر رشت

تر تعلق دارند  اي کلی یکدیگرند و به منظومه
توان آن را الگو  که به تبعیت از کوهن می

(Paradigm) اي  یا قالب رشته
(disciplinary matrix) به این  2.نامید

توان گفت که آموزش روش تحقیق  دلیل می
ناپذیر است  م تفکیکاز آموزش نظري در عل
توان پذیرفت که بعضی  و از سوي دیگر می

 (formal technic)از فنون صوري 
نظري - قابلیت کاربرد در الگوهاي روشی

براي مثال از فنون . متفاوت را دارند
توان در علوم  منطقی، آماري و ریاضی می

شناسی،  بسیار متفاوتی نظیر جامعه
شناسی، اقتصاد، فیزیک،  روان
اما روش . استفاده کرد... شناسی و  زیست

تحقیق در علوم مختلف و در الگوهاي 
علمی، این فنون را  ۀمتفاوت در هر رشت

اي  گیرد و در پیکره کار می همچون ابزار به
کند که خودش دیگر ابزار  کلی جذب می

آموزش و تحقیق نیست بلکه محتوا و هدف 
  . آن است

     



 

 78

فت
هیا
ر

   
   

   
   

   
  

ره 
شما

شم
و ش

ت 
یس

ب
_

ان 
ست

زم
13

80
  

  
  
  

هاي جوهري  دهوبر با تفکیک بین ای      
(substantive ideas) هاي صوري  ایده

(formal ideas) هاي  محتواها و قالب
به نظر . بخشد علمی را از یکدیگر تمایز می

 ۀکه جنب) متدولوژي(شناختی  وبر روش
دهد نقش  صوري و قالبی علم را تشکیل می

. علم ندارد ۀچندانی در پیشرفت و توسع
ار نیازي سودمند ک شناسی پیش روش

زدن  طوري که براي قدم علمی نیست، همان
وجود ) آناتومی(نیازي به کالبدشناسی 

خواهد با آموختن  که می کسی. ندارد
کالبدشناسی بهتر راه برود، در خطر 

). weber,) 1958لغزش و افتادن بود 
خواهد با دانش  که می همین ترتیب کسی به

صوري علم را  ۀکه جنب- شناسی روش
هاي جوهري علم  به یافته - دهد تشکیل می

یابد  هاي جدیدي دست و اکتشافات و دیدگاه
 ۀمقوالت صوري اندیش. موفق نخواهد شد

بیرونی فعالیت علمی در مجموع سازمان 
نظر وبر در  دهند که به علم را تشکیل می

علم یعنی موقعیت  ۀدوم حرف ۀمقابل جنب
 inwardباطنی علم  ۀدرونی یا پیش

calling for) science( گیرد قرار می .
شناسی  طور ویژه روش سازمان علم و به

علمی، موجب فعالیت علمی غیرخالقانه 
خواهد شد و دانشمندي که درگیر چنین 

شایستگی و  ۀسازمانی باشد با هم
اش حداکثر یک کارگر علمی  برجستگی

(Scientific) worker)  و حامل
کارگر . هاي دیگران خواهد بود اندیشه

ارزشمندي ندارد و  ةش ایدعلمی از خود
گیري  تولید علمی را پی ةمسیر پیموده شد

سازمان علم بنگاه تولید دانش و . کند می
معرفت است ولی کارگران این بنگاه بیش 
از یک کار تکراري و راهوار به عهده 

سازمان علم دیوانساالري . ندارند
خاص خود را دارد و ) بوروکراسی(

سازمان با  خواهند در این که می کسانی
 formal)کمک اصول صوري 

principles)  کارها را انجام دهند به یک
بنگاه علمی تبدیل  ))پایهندیوانساالري دو((

هاي  سازمان دردیوانساالرها  3.شوند می
اداري حامیان سرسخت قوانین و مقررات 

هاي  ها وارزش تعلیم و تربیت همان دیدگاه●
 .شود هاي نو قلمداد می علمی به نسل
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سازمانی هستند و در بسیاري از موارد 
عالقگی  این سرسختی آمیخته به یک بی

. اعتقادي عمیق ولی پنهان است طنی و بیبا
اما پیشرفت علمی از نظر وبر نیازمند وجد 
و سرور مشتاقانه و شور و شوقی ژرف 

گوید در علم بدون  وبر می. است
سرسپردگی سودایی و صمیمیت عاشقانه، 
. حصول نتایج علمی ارزشمند ممکن نیست

شدید را  ۀالبته او ضرورت کار و مطالع
شور و  ۀو حتی آن را نشان کند انکار نمی

شور و شوق در کنار . کند شوق تفسیر می
انجامد و منشأ شهود  مطالعه به خالقیت می

  ).1968 (,Weber)شود و الهام می
وبر دیوانساالري علمی  بنابراین ماکس    

گوید و با  یا بوروکراسی در علم سخن می
) ترمینولوژي(کمک فرهنگ اطالعات 

که این دیوانساالري توان افزود  خودش می
یک سازمان اجتماعی سنتی نیست و در 
آن قواعد و ضوابط عقالنی مبناي 

ارزشمندي . دهند مشروعیت را تشکیل می
کار علمی را معیارهاي منطق و مقوالت 

کنند که به  اي تعیین می صوري اندیشه
. اند اي عقالنی تدوین و تنظیم شده شیوه

هاي  کنش ۀبنابراین کنش علمی در مقول
اما سنت و عقالنیت . گیرد عقالنی قرار می

هاي  نهادینه شدن پدیده ةدو شیو
اند و هر دو به یک اندازه هم  اجتماعی

- دهند و هم زندگی اجتماعی را تشکیل می
مانع بروز خالقیت و  -همین دلیل به

از نظر وبر عقالنیت . شوند نوآوري می
لزوماً با نوآوري و تغییر همراه نیست و 

ین دلیل او از عقالنیت جدید همچون هم به
برد  نام می (iron cage)یک قفس آهنین 

کند که این  که انسان را از خود بیگانه می
عقالنیت جدید با نیروي کاریزماتیک 
جنبشی جدید و قدرت شخصی یک قهرمان 
درهم شکسته شود تا انسان از بندها آزاد 

گرا همچون  دانشمند روش. شود
، در سازمان علم قرار دیوانساالري اسیر

کند  می کم ترگیرد و تار و پودها را مح می
فکري و نوآوري  تحركو به این دلیل مانع 

شود؛ ولی گاه یک اندیشمند خالق و  می
کند که  اي را عرضه می نوآور، اندیشه

اصالت و حقانیت آن نه از سازمان و 
روش علمی بلکه از نبوغ شخصی خود او 

جوهري همچون  ةیک اید. گیرد ریشه می
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یک نیروي کاریزماتیک که در بند معیارها 
و ضوابط سنت و سازمان عقالنی علم 

دهد و  علم را تکان می ۀبدن ۀنیست، هم
تدریج پیرامون این شخصیت علمی  به

شوند که  کاریزماتیک پیروانی جمع می
هاي  بعدها به احتمال زیاد اندیشه

 کاریزماتیک او را مقید به قیدوبند ضوابط
عقالنی و روشمند علمی نموده و کاریزما 

بنابراین وبر در علم از . کنند را نهادینه می
. کند نقش نبوغ فردي و قهرمان دفاع می

هاي فردي  فرضیات شهودي این نابغه
علم  ۀهاي جدید به توسع همچون ایده

از منطق کمک   انجامد و تنها هنگامی می
شود که به این فرضیات هنري و  گرفته می

شهودي، ساختار منطقی و عقالنی داده 
  . شود
 Level)وبر در علم بین سطح اکتشاف     

of discovery)  و سطح توجیه یا استدالل
(Level of justification)  تمایز قائل

این تمایز بیانگر تفاوت سیر . شود می
معرفت علمی  ۀشناسی پیدایی و ریش روان

است که در سطح کشف قرار دارد و سپس 
اي منطقی تنظیم  ر سطح استدالل به شیوهد

شناختی  سیر روان). همان(شود  و بیان می
- هاي غیرسنتی علم بر اساس خالقیت

عقالنی قرار دارد که سپس براي ارائه و 
آن  (exposition/presentaition)بیان 

شناسی و منطق  دانشمند نوآور به روش
وجیه و استدالل تآورد و به  روي می

نظر وبر  بنابراین به. پردازد می
سپري براي  بیش ترشناسی علمی  روش

است نه سازوکاري براي   دفاع از نظریه
که این سپر  آن و کسانی ۀکشف خالقان

کار  دفاعی را همچون ابزار اکتشاف به
  . رو خواهند شد گیرند با ناکامی روبه

وبر در تبیین عوامل رشد علمی     
ان دیدگاهی فردگرایانه اتخاذ و سازم

اجتماعی و صوري علم را همچون مانعی 
با . کند در راه خالقیت علمی قلمداد می

پذیرش این نکته که وبر حق دارد تأکید به 
شناسی را دیدگاهی بوروکراتیک  روش

بداند ولی در عین حال این پرسش مطرح 
توان صوري از  شود که آیا نمی می

شناسی را  سازمان اجتماعی و روش
رد که بر شکوفایی اذهان تصور یا ابداع ک

توان  دیگر می عبارت فردي دامن بزند؟ به
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گیري وبر تردید داشت که  در این نتیجه
سازمان بیرونی علم لزوماً و همیشه با 

  . نبوغ فردي ناسازگار است
مرتون معتقد است که اخالقیات علم بر     
هایی قرار دارد که هنجارها و ارزش ۀپای

به . فردي استمروج نوآوري و ابتکار 
عبارت دیگر اخالق علمی بیانگر سنتی 
است که فرایندهایی خالقیت و آفرینش 

. (Mcrton, 1975)کند  علمی را تضمین می
ها  سازوکارهایی ملموس این آفرینش

نظر مرتون هنجارهایی چون  کدامند؟ به
گرایی، مالکیت عمومی دانش،  عام
یافته و در  غرضی و شک سازمان بی

 ۀهاي همبست ها ارزش پیرامون آن
وابستگی، ذهنیت باز و  طرفی، عدم بی

فردگرایی، فعالیت علمی را همچون کنشی 
اما میتروف . دهند خالق و پویا شکل می

کند که  اي تجربی ثابت می ضمن مطالعه
رفتار . گرایانه نیز دارد سنت ۀعلم یک لب

دانشمندان از نظر او از هنجارهاي متقابل 
(counter- norms) گرایی،  همچون خاص

هاي شخصی نیز  کاري و تعلق به ایده پنهان
متضاد  ۀپذیرد و در واقع مجموع تأثیر می

هاي ارزشی  گیري این هنجارها و جهت
برخالف  4.کند فعالیت علمی را تعیین می

طرفانه  بینی مرتونی، علم فرایندي بی خوش
و خالقانه نیست که مروج ابتکار و 

ه ابعادي نوآوري فردي باشد، بلک
هاي  کارانه دارد که از سنت محافظه
کند و مانع خالقیت  گرایانه حمایت می خاص
 ۀنظر میتروف این دو مجموع به. شود می

متعارض هنجارها براي فعالیت علمی 
داراي الزام کارکردي هستند و البته این 
الزام، ضرورتاً متضمن پیشرفت و نوآوري 
اد در علم نیست ولی ساختار هنجاري نه

  .کند علم را تعیین می
خواهد تصوري عقالنی از  مرتون می    

فعالیت علمی ارائه کند که مانند تصور 
آرمانی از فرهنگ مدرن، در مقابل 

گرایی قرار دارد و خالق، انتقادي،  سنت
اما میشل پوالنی قبل . مولد و پیشرو است

گرایی و  سنت ۀاز مرتون از دو جنب
است و این نوآوري در علم سخن گفته 

پویایی علم  درست آیین ةترکیب را در واژ
Dynamic orthodoxy of) science (

نظر پوالنی در  به. بیان کرده است
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هاي  براي ارزیابی فعالیت ))جمهوري علم((
علمی از سه مالك غیرشخصی و مبتنی بر 

 این. کنند اي استفاده می صالحیت حرفه
لمی معقولیت، ارزش ع: معیارها عبارتند از

معیارهاي معقولیت و ارزش  .و اصالت
علمی، ، دانشمندان را با عقاید علمی رایج 

سازد ولی معیار اصالت باعث  همنوا می
دو معیار اولی . شود نوآوري و خالقیت می

باعث همنوایی و معیار سوم موجب 
. گردد اختالف در عقیده و دیدگاه می

بنابراین در علم انضباط سنتی، همراه با 
هاي نوآورانه، هر دو تشویق  نطغیا
  .شوند می

  

پوالنی در بنگاه علمی، نوآموز  ةبه عقید    
آموزد که  ها می در عین آشنایی با سنت

و شخصی با  اي فردي چگونه به شیوه
این رویارویی . پدیده ها روبه رو شود

دهد، در  ، خالقیت علمی را رواج میفردي
ن هاي سنتی امکا ها و روش که رویه حالی
آوا را  اي منسجم و هم گیري جامعه شکل

کند که  پوالنی مشخص نمی. کنند فراهم می
این نگرش مضاعف در باب سنت و 

ها و  ها، رویه نوآوري علمی، با چه روش
شود؛  سازوکارهایی به نوآموز منتقل می

 ولی در صورتی که از یک فضاي 
اجتماعی در دنیاي علم سخن بگوییم، از 

سیاسی و اقتصادي  سازوکارهايطریق 
خاص خود چنین نگرشی را مورد حمایت، 

جا نیز  در این. دهد توسعه و رواج قرار می
همچون بازار آزاد اقتصادي، دستی 

هاي مستقل دانشمندان را به  نامرئی فعالیت
کشاند و پیشرفت علم  سازگاري متقابل می

  .(Polanyi, 1974)آورد  بار می را به
این است که در  مزیت دیدگاه پوالنی    

طور همزمان بر خالقیت و سنت  علم به
کند ولی در فقدان سازوکارهاي  تأکید می
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در - سیاسی و اقتصادي جمهوري علم
معموالً براي پیشرفت دانش بر  -شرایط ما

چیزي جز آموزش روش علمی به 
. شود نوآموزان و دانشجویان تأکید نمی

 این تأکید تنها انتقال ویژگی ارتدکس ۀنتیج
علم است که نیازهاي ما را براي 

هاي علمی و  هاي خالقانه و نوآوري فعالیت
گیري علمی ما را  فناورانه که دلیل جهت

. سازد دهد، برآورده نمی تشکیل می
بنابراین سرشت روش علمی را 

دانیم ولی بر این دیدگاه  کارانه نمی محافظه
کنیم که در فقدان فضاي  تأکید می

د تأکید بر روش جمهوریت علم، کارکر
ذهن  ۀعلمی خشکاندن توان خالقان

  .دانشجویان است
هنجارهاي اخالقیات  ةمولکی به عقید    
گونه که مرتون و میتروف  همان -علم
اند اجزاي یک ساختار هنجاري  گفته

 بیش ترشده نیستند، بلکه  نهادي
 (Verbalهاي کالمی  بندي صورت

formulations( هستند نسبتاً استانداري 
که دانشمندان براي توصیف سنجش یا 

ها استفاده  ارزیابی اعمال خود، از آن

که دانشمندان در توصیف  این. کنند می
علمی براي مخاطبان عمومی  ۀرفتار جامع

واژگان استفاده کنند به  ۀاز کدام مجموع
عالیق و اهداف اجتماعی دانشمندان بستگی 

 ۀبنابراین باید آن را به مثاب. دارد
لوژي تلقی کرد و نه هنجارهایی ایدئو

شناسی نیز  آیا روش 5. کارکردي نهاد علم
از چنین ویژگی برخوردار نیست؟ به 

شناسی نیز همچون  عبارت دیگر آیا روش
هاي کالمی،  بندي اي از صورت مجموعه

 ۀمنطقی و صوري با اهداف و عالیق جامع
علمی ارتباط ندارد و همچون یک 

د؟ این آی کار نمی ایدئولوژي به
اي سرراست  ها هرگز به گونه بندي صورت

فرایندهاي پژوهش خالقانه را تنظیم 
اي  شناسی جاافتاده قواعد روش. کنند نمی

وجود دارد که راه و رسم ارتباطات رسمی 
ها را  کند، اما نباید این در علم را تنظیم می

با فرایندهاي واقعی که پویایی تحقیق 
کند اشتباه  نوآورانه را در کل تنظیم می

 (Medawar)گونه که مداوار  همان. گرفت
گوید ضوابط غیرشخصی گزارش  می

 ةتحقیقی نه تنها فرایندهاي متنوع و پیچید



 

 84

فت
هیا
ر

   
   

   
   

   
  

ره 
شما

شم
و ش

ت 
یس

ب
_

ان 
ست

زم
13

80
  

بخشی به  مدخل در تولید و مشروعیت ذي
کند بلکه  هاي علمی را پنهان می یافته

  6.دهد ها ارائه می تصویري غلط از آن

  

علم سرشتی پویا و خالق دارد و  ●

روز از طریق استمرار، تراکم، با  هر

شناختی دنیاي جدیدي را  انقالب

کشف و ابزارهاي نوینی را خلق 

  .   کند می

    

گزارش تحقیق به ((: به اعتقاد گیلبرت    
شود که  سبکی سخت قراردادي نوشته می

. فنی است تمرکز توجهش بر مسائلِ
وجه ذکري از عقاید،  هیچ برهمین اساس به 
. شود خصیت مؤلف نمیعالیق یا ش

گزارش معموالً با استفاده از وجه مجهولی 
اي به  شود تا اشاره و کنایه نوشته می

هاي کنشگر مطرح  ها و انتخاب کشش
هایی ایجاد  اثر چنین روش. شود نمی
اي از گمنامی است به این منظور که  هاله

 ))شخصی ناشناس((تحقیق گویی پژوهش 
رغم  به)  ,1964Kaplan( )).گردد قلمداد می

گزارش تحقیق،  ۀاین سبک قراردادي تهی
فرایند واقعی پژوهش خالق از مسیري 

گذرد و نه تنها از مسائل  کامالً مختلف می
فنی بلکه بیش از آن از عالیق و شخصیت 

  . شود پژوهشگر متأثر می
اي  کاپالن معتقد است که منطق سازه    

(Constructed logic)  با منطق در کاربرد
(logic-in-use) منطق در  7.متفاوت است

کاربرد، فرایند واقعی اکتشاف پژوهش 
نظر  دهد ولی به که رخ می چنان است آن

بندي  صورت اي کاپالن منطق سازه
شناسان از این فرایند  دانان و روش منطق
حداکثر ارزش فرضی دارد و مانند . است

سایر فرضیات با گذشت زمان ممکن است 
واقعیاتی  -ها را با واقعیتخود  ناسازگاري

که عناصر و محتواي منطق در کاربرد را 
براي مثال . آشکار کند-دهند تشکیل می
ها  قیاسی معاصر براي مدت - منطق فرضی

در فیزیک، علوم زیستی و رفتاري سودمند 
بوده است؛ ولی در عین حال بازسازي آن 

ها، گاه از توجیه بعضی از موارد  از واقعیت
عکس در  ربرد قاصر است و بهمنطق در کا

اي  اي قرینه سازه بعضی موارد، این منطق
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هاي  استنتاج. هاي واقعی ندارد در جریان
هاي مبتنی بر اصول مسلم  صوري در نظام

(postulational systems)  چنان در علم
دان براي  شود که منطق ندرت یافت می به

هایی را  ها، خود چنین نظام توضیح آن
اي توصیف کنش  منطق سازه. آفرینند می

بیش که این منطق  نخست آن. علمی نیست
چه انجام  به ارزیابی تحقیق بر اساس آن تر

مند  چه انجام شده، عالقه نشده است، تا آن
جاي توصیف فعالیت  که به است و دوم این

. دهد علمی از آن تصویري آرمانی ارائه می
 (Idealization)کردن  برخالف این آرمانی

ترین دانشمندان  م باید گفت حتی بزرگعل
یک سبک شناختی کامالً منطقی ندارند و 

هاي پژوهش هنوز  ترین بخش برجسته
  .هاي ذهن بشر است مملو از سرگردانی

  

  مرتن معتقد است که اخالق ●

  علمی فرایندهاي خالقیت و

  .کند آفرینش علمی را تضمین می

  

توان نتیجه گرفت  از نظریات کاپالن می 
تنها از فرایند پژوهش  شناسی نه روش که

کند  خالقانه توصیفی واقعی عرضه نمی
بلکه حتی توصیف درستی از منطق 

. دهد دست نمی پژوهش هنجاري نیز به
شناسی، منطق علم را  کردن روش آرمانی

تبدیل  )ideal) Typeبه نوعی آرمان 
کند که الزام سازگاري درونی آن به  می
بیش  ۀراي توسعرسد که فقط ب جا می آن
شناسی مفید باشد نه براي  خود روش تر

گفته کاپالن  به. فهم و ارزیابی عمل علمی
شناس چنان در  در بدترین حالت روش

افزایش قدرت و زیبایی ابزارش غرق 
اي که ابزار باید  شود که از دیدن ماده می

ماند و در بهترین  با آن کار کند، بازمی
گرایی  ونحالت او خود را به یک افالط

(Platonism) که راه  این- قابل بحث
مناسب براي تحلیل و فهم چیزي ارجاع آن 

متعهد  -ترین شکل آن است به آرمانی
اي براي تحلیل  سازد که هرچند شیوه می

تنها راه است و نه بهترین  فهم است ولی نه
شناسی که خود  الگوهاي آرمانی روش. راه

   (logical منطقی سازگاري  را به الزام
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consistency (سپارند، سرانجام از  یم
گیرند،  فرایندهاي واقعی پژوهش فاصله می

و خودسامانی فرایند علمی را از آن 
ستانند؛ چرا که قدرت هنجاري منطق  بازمی
جاي اصالح یا بهبود منطق در  اي به سازه

تري با  کاربرد، آن را به سازگاري نزدیک
 imposed)یک بازسازي تحمیلی 

reconstruction) دهد و این  سوق می
وجه با  همان عاملی است که به هیچ

بدیهی است . خالقیت علمی سازگار نیست
کند بلکه  که کاپالن، روش را انکار نمی

اي با  هاي سازه خواهان تطابق روش
کاپالن هشدار . هاي در کاربرد است روش

ناپذیر  هاي مقاومت دهد که مبادا جاذبه می 
ظرافت و قدرتمندي منطق  ناشی از دقت و

زاري      اب نقشاي باعث نادیده گرفتن  سازه

 درونی فضائلو  شوندآن 

اي ما را از سودمندي آن  سازه منطق
منطق در کاربرد کردن  در روشن

 اما بحث ما در این است که منطق. بازدارد
کردن منطق  اي اساساً قادر به روشن سازه 

هاي بسا فرایند در کاربرد نیست و چه

طور عمومی،  اکتشاف علمی را نتوان به
. بندي کرد کامل و نهایی تدوین و صورت

تر است  در این زمینه دیدگاه وبر پذیرفتنی
که منطق تنها براي توجیه و تبیین 

آید؛  کار می هاي نظري و شهودي به یافته
کردن  بنابراین هدف آن اساساً روشن

چنان که کاپالن  فرایند اکتشاف یا آن
. گوید فرایندهاي منطق در کاربرد نیست می

چه را در عمل  تواند آن اي نمی سازه منطق
چه -دهد به تصویر کشد علمی رخ می

هدف  -که یک تصویر واقعی هم باشد این
علم بر  (Exposition)اي بیان  منطق سازه
علمی است و نه  ۀمشترك جامع  طبق زبان

ترسیم فرایندهاي واقعی که در حالت 
خود مبتنی بر جریان  (original)اصیل 

خالقیت ذهنی بوده و از هیچ نظام 
  .کند روشمندي تبعیت نمی

هاي  علم در گزارش روشمند ۀارائ     
همچون راسیونالیزاسیون یا  تحقیقاتی
هاي رفتاري  سازي در پدیده عقالنی
ما رؤیاهاي خود را به . شناختی است روان
دهیم و  اي عقالنی توضیح می شیوه
هاي خود را بر اساس عقل سلیم رفتار
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اما در واقع رؤیاها و . کنیم توجیه می
این . هایی عقالنی نیستند رفتارهاي ما پدیده

بدان معنا نیست که عقالنی سازي در 
زندگی اجتماعی ما نباید نقشی داشته باشد 
و اساساً در این میان یک خطاي پنداري 

روشن شدن  بیش تر ۀمسئل. وجود دارد
هاي  ها و ظرفیت حدودیتها، م هدف
شناسی علمی و رابطه آن با  روش

  .فرایندهاي ابداع و خالقیت است
کاپالن روش علمی را همچون یک     
ناظر بر واقعیت پراکتیس علمی  ۀنظری

که  پذیرد او هر چند می. دهد توضیح می
 هنجاري ۀ جنب  شناسی روشمنطق و 

(Normative) گوید که این  دارند ولی می
ریشه شوند،  چه توصیف می ها از آنهنجار
 ۀبنابراین براي کاپالن مطالع. گیرند می

تاریخ علم اهمیت دارد؛ چراکه به کمک آن 
هاي  توان از طریق انتزاع از واقعیت می

توان از طریق انتزاع  تاریخی به کمک آن می
هاي تاریخی به یک ساختار ازلی  از واقعیت

 ۀمطالع. شناسی رسید و عمومی روش
گیري یک زبان علم آرمانی  اریخی به شکلت

ترتیب از  بدین. انجامد شناس می براي روش

نظر کاپالن هنجارهاي منطقی ریشه در 
که  علمی دارند؛ درحالی) پراکتیس(عمل 
شناسی را  توان این هنجارهاي روش می

هاي فرهنگی و اجتماعی  همچون ارزش
از طرف دیگر این ساختار . تحلیل کرد

شناسی، مبتنی بر  روش ))نبدون زما((
که  پذیري و کلیت است درحالی تعمیم

شرایط واقعی اکتشاف بسیار متنوع و 
ها را به  توان آن متعدد است و نمی

  .هاي عمومی تقلیل داد رویه
 روي یککه  است معتقد کاپالن    

براي  (Systematic procedure)منظم 

قول میل  تضمین اکتشاف وجود ندارد و به
توان پرورش  را می (invention) اختراع
به این دلیل کاپالن اهمیت علم مبتنی بر . داد

 Science of)کشف تصادفی 

serendipity) مانند بازي . را قبول دارد
شطرنج در علم نیز شانس وجود دارد ولی 
بازي شطرنج در عین حال مبتنی بر 

ها  اي از قواعد است که آموزش آن مجموعه
. زیگران را افزایش دهدتواند مهارت با می

آفرینند ولی  قواعد بازي لزوماً پیروزي نمی
شود که به خوبی  به بازیگران توصیه می
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ورزي  ترتیب علم بدین. ها تبعیت کنند از آن
خواهد و  خالقانه مقداري شانس می

ولی . مقداري مهارت و آشنایی به قواعد
واقعیت را نشان  ۀاین تصویر نیز هم

علمی هرچند به این   اکتشاف. دهد نمی
چه آن را پیش  هردو نیاز دارد ولی آن

رساند کاربرد  برد و به نتیجه می می
قواعد و ) برخوردار از شانس(آمیز  موفقیت

شناسی  منطق و روش. روش نیست
 ةتواند به ما بگوید که چگونه در حوز نمی

بلکه  )How to do) scienceعلم کار کنیم 
حاظ علمی و یک کار را از ل ۀتنها نتیج

  .کند روشمند بودن تأئید یا تکذیب می
آیا منطق اکتشاف و خالقیت وجود     

چه جریان واقعی تحقیق علمی را  دارد؟ آن
 level of)دهد در سطح کشف  تشکیل می

discovery) دهد ولی منطق به  رخ می
) level of) justificationسطح استدالل 

ح آیا منطق را باید به سط. پردازد می
توان از یک  استدالل محدود ساخت یا می

منطق اکتشاف سخن گفت؟ شهود، خالقیت 
و نوآوري نیز منطق خاص خود را دارند 

  توان یک منطق اکتشاف را تدوین  ولی نمی

  

  
  

بررسی تاریخ  14.بندي کرد و صورت
خالقیت و نوآوري امکان استنتاج بعضی 

کند؛ هرچند که  را فراهم می از الگوهاي آن
ن الگوهاي استنتاجی نیز لزوماً کمک ای

. چندانی به خالقیت و نوآوري نخواهد کرد
چراکه خالقیت هربار از راه مخصوص 
خود و خارج از الگوي استنتاجی ما پدیدار 

بنابراین شهود و خالقیت را نه . شود می
شناسی علم بلکه در  فقط در روان

شناسی، تاریخ و مدیریت علم نیز  جامعه
اما این . رسی و مطالعه کردتوان بر می

توان براي  الگوهاي استنتاجی را دیگر نمی
کار برد؛ زیرا در  هاي علمی به ارزیابی یافته

منطق . وجود ندارد ))اید از کجا آورده((علم 
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اي به  که محقق به چه شیوه به این
گیري خاصی رسیده است، عالقه  نتیجه

ندارد و فقط به بررسی اعتبار این یافته و 
ها برطبق اصول ارزشیابی  گیري تجهن

توان  بنابراین هرچند می. پردازد منطقی می
شناختی، اجتماعی،  نقش عوامل روان
را در تکوین علم ... تاریخی، فرهنگی و

توان علم را  وجو کرد ولی نمی جست
  .برحسب این عوامل ارزیابی کرد

شناسی شرط کافی موفقیت علمی  روش    
 ةراسطو((نیست و برخالف 

))شناسی روش
ترین  چنان نیست که جدي 15

باشد  شناسی روش ۀمشکالت علم از مقول
و دستیابی به روش شناسی درست دست 

سریع و مطمئنی درپی  یابیم، پیشرفت
رایزمن از اشتغال . داشته باشد

 Methodological)شناسانه  روش

preoccupation)  در فرهنگ امریکایی
خود طور ذاتی  گوید که به سخن می

توجه افراطی به روش . ویرانگر است
دهد که توانایی  غالباً وقتی رخ می) تکنیک(

براي مثال تربیت - طبیعی انجام کارها
نداشته  -کودکان، دوستی و عشق ورزیدن

شناسانه توجه را از  اشتغال روش. باشد
شناختی  مسائل جوهري به مسائل روش

طوري که ما همیشه در  کند؛ به معطوف می
هاي چگونگی انجام کارها  کمیل روشحال ت

را  طور ناقص آن که حتی به آن هستیم بی
شناختی از  این تأکید روش. انجام دهیم

ها  ایده ۀآمیز و جسوران ماجراجویی تخیل
تسلیم نوعی  را  محقق کند و جلوگیري می

غیرمولد و    (conformism) همنوایی
آرزوي کمال منطقی . سازد سترون می

هاي  نارس دریافت ۀخاتم ممکن است به
کمال منطقی، ظرافت و دقت . علمی بینجامد

شناسی از فضائل است؛ ولی  در روش
ترین عیوب آن را نیز  همین فضائل، جدي

اظهار کاپالن از   بنابه. دهد می تشکیل
تناسب در لباس پوشیدن  نظمی و عدم بی

هایی آموخت، شاید توان درس هم می
دانیم به چشم  می سلیقگی چه را که ما بی آن

دیگري سبک مفید و ظریف لباس پوشیدن 
  .باشد
شناسی با تمایز واضح بین  روش    
چه علمی نیست،  چه علمی است و آن آن

اي را علیه  گیرانه قوانین مهاجرت سخت
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اما کاپالن این . کند بیگانگان برقرار می
داند؛ زیرا نهادهاي  نگرانی را بیهوده می

. شوند اژگون نمیعلمی به این سادگی و
اي از روش علمی  بنابراین دریافت یگانه

عنوان   پذیرفتنی نیست و در واقع چیزي به
 The scientific (روش علمی خاص

Method( ها یکی  تنوع روش. وجود ندارد
هاي پیشبرد خالقیت و نوآوري  از زمینه

دانان و  است که غالباً با مخالفت منطق
  .شود میرو  شناسان ارتدکس روبه روش

 روش علمی، معیارهاي اعتبار    
علمی را در درون خود علم -پژوهشی

فرض  کند و این دیدگاه به پیش جستجو می
 )scientific autonomy(استقالل علم

اي  فرضی محتوایی و نه قاعده پیش ۀمنزل به
. شناختی، انجامیده است صوري و روش

اصل خودسازمانی، اقتدار هنجارهاي عمل 
کند  از حاکمیت خود علم مشتق میعلمی را 
این اصل  ةکاپالن اهمیت عمد ةو به عقید

 integrity of(تمامیت علم از دفاع 

science( هاي  در مقابل تجاوز سایر بنگاه
فرض  هرچند این پیش. اجتماعی است

شناختی و اجتماعی  کارکردهاي روش

درستی این  ،ها معینی دارد ولی واقعیت
مرتون . کنند ینم أییدفرض را ت پیش

فشارهاي سیاسی در  ةتأثیرات بازدارند
آلمان نازي را بر دانشمندان بررسی 

تر از این  وسیع مسئلهکند ولی حدود  می
علم نهادي اجتماعی است و . بررسی است

به این دلیل با نهادهاي اجتماعی روابط 
 ۀو چون از مقول. خالق یا بازدارنده دارد

خالقی، معرفت است با معرفت دینی، ا
انواع مناسبات سازنده یا ... فلسفی، هنري و
تر  دنیاي علم از دنیاي وسیع. ویرانگر دارد

زندگی انسانی گسسته نیست و به همین 
دوش  به آن دوش ۀدلیل پیشرفت و توسع

هرچند . گیرد این دنیاي وسیع صورت می
فرض،  شناسی بر مبناي پیش روش

هاي  معیارهاي اعتباریابی و ارزیابی فعالیت
وجو  علمی را در منطق درونی علم جست

کند ولی این بینش نباید باعث شود که  می
هاي رشد خالقانه علم در ارتباط با  واقعیت

انواع و اقسام مناسبات گوناگون تکوینی 
شناسی همیشه  روش. نادیده گرفته شوند
روست که براي پیشبرد  با این خطر روبه

کند و  علم تنها به بینش کاري خود بسنده
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از تنوع سازوکارهاي تولید علم غفلت 
  .ورزد

هاي ریاضی و منطقی و  کاربرد روش    
دقت تجربی و صوري در پژوهش، ارزش 

کم چیزي که یک  دست. محدودي دارد
 ۀپژوهشگر باید درنظر داشته باشد، جنب

هاي آماري، ریاضی،  ابزاري و آلی روش
. منطقی و تجربی در امر تحقیق است

هاي  اي از روش می را مجموعهتحقیق عل
با . برند جوهري و صوري به پیش می

توان گفت که در  استفاده از واژگان وبر می
انجام تحقیق به عقالنیت جوهري و 
عقالنیت صوري نیاز نیست؛ اما از این دو 

ویژه در علم اجتماعی باید  چه به آن
. پرورش یابد عقالنیت جوهري است

شی و امروزه مؤسسات خدمات پژوه
متخصصان، دانشجویان و پژوهشگران در 

گیري، کاربرد  هاي نمونه مشاوره ۀعرص
هاي آماري پیشرفته، استفاده از  روش
ها یاري  افزارهاي آماري و نمایش داده نرم
ها  توان این سرویس راحتی می به. کنند می

توان  چه که نمی را در اختیار گرفت ولی آن
گاه  ت و هیچاز کامپیوتر و آمار انتظار داش

راحتی در اختیار  چنین سرویسی به
کار انداختن  گیرد، به پژوهشگر قرار نمی

تفکر نظري، عقالنیت جوهري، تخیل و 
خالقیت براي تبیین و فهم مسائل اجتماعی 

اکتشاف  هاي نظیر سرپرستی طرح. است
تحقیقاتی که  هاي نفت و سرپرستی طرح

حتی بدون آشنایی تفصیلی با فنون و 
از ((. پذیر است امکان جزییهاي  روش

توان توقع داشت که به  سرپرست طرح نمی
جزئیات فنون حفاري و استخراج احاطه 

اختصاصی سرپرستی  ۀوظیف. داشته باشد
طرح این است که مجموع طرح را در 
مدنظر داشته باشد و عملیات اجرایی را با 
حداکثر انسجام و کارایی هماهنگ کند و 

کار  در راستاي هدف بهمجموع وسایل را 
وقتی محققی در جریان یک تحقیق ... گیرد 

رو  اجتماعی با مشکالت بزرگی روبه
  دالیلش را نباید در ضعف فنی... شود  می

بسیاري از فنون تحقیق را . وجو کرد جست
توان یاد گرفت و در صورت  سهولت می به

توان از همکاري اهل فن  لزوم می
در کنارش ... وقتی محقق . برخوردار شد

شود، دالیلش  با مشکالت بزرگی مواجه می
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شناختی، در معناي  از سنخ روش بیش تر
  )).بینش کلی ذهنی است

 ))کمپنهود وان لوك((و ))کیوي ریمون((
خوانندگان را از افتادن به دام 

فنی برحذر ) فرمالیسم(برداري  صورت
هیچ دستگاه ((گویند که  ها می آن. دارند می

 ةتوان و نباید به شیو را نمی شناختی روش
یک تحقیق تجربی که ... کار برد ماشینی به

منحصراً از لحاظ فنی خوب اجرا شده 
است، اگر از تفکر نظري مناسب براي 
آشکارسازي عناصر تفهمی الهام نگرفته 

تواند به اعتبار باورهاي  باشد، فقط می
عالوه براین، . پا افتاده بیفزاید پیش
ها کار  حققان روي آنهایی که م داده
ها  آن. هایی خام نیستند کنند واقعیت می

وجود خارجی ندارند؛ و محقق از راه تفکر 
هاي آرمانی  ها را چنان صورت نظري آن

سازد و عکس آن صحیح  اشیاء واقعی می
. سازند ها را نمی ها نظریه داده: نیست

بنابراین تحقیق تجربی ارزشی نخواهند 
ر نظري که آن را بنا که تفک داشت، مگر آن

کار بردن  به... کند خود ارزشمند باشد می
کار بستن  وجه معنایش به هیچ  روش به

اي دستورالعمل  موي مجموعه دقیق و موبه
قطعی مطابق نظمی از پیش معین شده 

ها را  نیست، بلکه در هر مورد باید آن
شناختی را نه در  بینش روش... اختراع کرد

و  نل و با تمریها بلکه در عم کتاب
دقت نظر ... توان فراگرفت  ممارست می

واقعی در کار تحقیق علمی معادل و 
نادرست ... مترادف فرمالیسم فنی نیست

ترین تحقیقات  است اگر تصور کنیم دقیق
هاي ریاضی و  هایی هستند که روش آن

همچنین . کنند منطقی صوري استفاده می
نادرست است اگر تصور کنیم که یک 

تنها به بهاي فداکردن تخیلش به  محقق
  )).رسد دقت نظري علمی می

هرچند براي  ))کامپنهود((و  ))کیوي((    
توضیح فرایند تحقیق اجتماعی از تمثیل 

کنند ولی بر نقش  اکتشاف نفت استفاده می
شناسی در فرایند  اختراع و ابداع روش

کار  روش به معناي به. تحقیق تأکید دارند
هاي  موي دستورالعمل بهبستن منظم و مو
 ةساد ۀروش مجموع((: مشخص نیست

طور که  ها را همان فنونی نیست که باید آن
... کار برد، بلکه منظور از روش هست به
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بینش کلی ذهنی است که در هر مورد کار 
در  )).تحقیق باید آن را از نو ابداع کرد

روش تحقیق بر فرایندهایی نظیر 
ندي جوهري و فرای ۀمنزل سازي به مفهوم

. شود مبتنی بر تخیل خالق، تأکید نمی
یک مفهوم در توانایی ((: ارزش واقعی

اکتشافی آن، یعنی در کمکی است که به ما 
این  )).کند کردن و فهمیدن می در کشف

هاي  سادگی از روش کارکرد اکتشافی به
سازي حاصل  قیاسی و استقرایی مفهوم

الق هاي خ شود و باید به دنبال شیوه نمی
  .سازي بود مفهوم

ترین  بررسی میزان توجه درخشان    
 فنون  به  کالسیک  شناسی آثار جامعه

مهمی را  ۀمسئلهاي آماري،  روش  صوري  
هاي  بهترین پژوهش. کند روشن می

شناسی عنایت اندکی به  ماندگار جامعه
ترین در مهم. اند هاي صوري داشته روش

انی و اخالق پروتستوبر یعنی  اثر ماکس

هاي  محاسبات و فرمولداري  روح سرمایه
براي محققان . آماري نقش ناچیزي دارند

شناسی، محتواي اساسی  کنونی جامعه
تحقیق را مشاهدات و محاسبات آماري 

گویا تمام فرایند پژوهش . دهند تشکیل می
باید طی شود تا براي اثبات وجود یک 
همبستگی و ارتباط علی چندآماره و سنجه 

وبر  اما ماکس. به و عرضه شودمحاس
تعلق ((براي نشان دادن وجود ارتباط بین 

در نخستین  ))مذهبی و قشربندي اجتماعی
آمار ((سطر از اولین فصل کتابش به 

اشتغال در کشورهایی که داراي ترکیبی از 
استناد  ))معتقدات دینی گوناگون هستند

اما وبر این آمارها را در متن کتاب . کند می
کند بلکه در یک پاورقی  کر نمینیز ذ

دهد که یکی از شاگردان او  توضیح می
در این خصوص  ))مارتین اوفنباخ((نام  به

بادن را بررسی کرده  ۀآمار رسمی منطق
است و سپس در دو سه پاورقی دیگر با 
استفاده از مطالب اوفنباخ به بعضی از این 

سهمی  ۀاین، هم 21.کند آمارها مراجعه می
- طالعات آماري در یکی از بزرگاست که م

شناختی دوران  ترین بررسی جامعه
وبر پس از اشاره به . معاصر داشته است

آمار اشتغال در بین معتقدان ادیان 
گوناگون در اولین پاراگراف فصل اول 

ها در مالکیت  پروتستان((گیرد که  نتیجه می
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هاي فوقانی  مدیریت و رده- سرمایه
صنعتی و  هاي بزرگ کارگري در شرکت

تري دارند و پس از  سهم افزون ))تجاري
 ةاو تالشی براي تبیین پدید ۀمطالع مآن تما

ارتباط بین تعلق مذهبی و قشربندي 
اخالق پروتستانی و کتاب . اجتماعی است

بیش از همه مشحون داري  روح سرمایه
سازي، استدالل و تفکر نظري  مفهوم

  . اي خالقانه و متفاوت است شیوه به
نیز در بین چهار اثر  ))دورکیم((    

به خودکشی معروفش، تنها در کتاب 

اما او . کند مراجعه می ))آمارهاي اخالقی((
آوري اطالعات و  هیچ تالشی براي جمع

آمارهاي . سپس محاسبات آماري ندارد
 ))تارد((مورد استناد دورکیم را همکارش 

در اختیار او گذاشته است و دورکیم با 
 ۀهم ))آمارهاي موجود((استناد به 

سطح . کند هاي خود را بنا می تخیل
درصدها  ۀمحاسبات آماري نیز از مقایس

 ۀکه مطالع تر این جالب. رود فراتر نمی
خودکشی مورد انتقاد  ةدورکیم دربار

و بخش اعظم این  بسیاري قرار گرفته است
انتقادات از سوي کسانی صورت گرفته 

 ۀطالعکه با دیدگاهی آماري به م است
موریس هالبواکس از . اند دورکیم نگریسته

دوستان و همکاران دورکیم ارزش 
دکتر . کند دقت تحلیل می ها را به همبستگی

ارزش آمارهاي خودکشی مورد  ))دلما.آ((
زیرا . برد دورکیم را زیر سؤال می ةاستفاد

این آمارها تعداد محدودي از افراد را دربر 
ري ذکر شده هاي آما گیرند و همبستگی می

هاي نسبتاً ضعیف در  مبتنی بر تفاوت
پس از دلما، . هاست ان خودکشیزمی

نیز  ))جک داگالس((شناس امریکایی  جامعه
که  ))آرون((. گیرد یاین بحث را از سر م

خودکشی  ۀمنابع اشتباه آماري در مطالع
شمارد  دورکیم را از نظر دیگران برمی

. کند میها اضافه  خود نیز منابعی را به آن
این انتقادات حاکی از آن است که از لحاظ 
صوري و آماري کتاب خودکشی فاقد 
ارزش زیادي است ولی با وجود این تفکر 
نظري دورکیم در این بررسی و تأویل 

هاي فردي در ارتباط  انگیز خودکشی شگفت
ویژه همبستگی  هاي اجتماعی و به با جریان

ذف شناسی ح توان از جامعه گروهی را نمی
شناسی و  جامعه ۀکه کل بدن کرد؛ مگر این
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ترین مفروضات نظري این  کم اساسی دست
 ۀرغم هم به. رشته را درهم شکست

 ۀآماري، مطالع- شناختی انتقادات روش
خودکشی به دلیل عمق نظري و نوآوري 

اش یکی از منابع جاودان این رشته  تبیینی
شناخت خودکشی . باقی خواهد ماند

اي اجتماعی و در ارتباط با  پدیده ۀمثاب به
کارکرد جامعه از چنان عمقی 

احتمالی   که ضعف  است برخوردار
هاي آماري ما را به تجدیدنظر و  همبستگی

دارد و نه به کنار  ها وامی بازبینی در آماره
  .هاي درخشان دورکیم گذاشتن ایده

بسیاري از متفکران محققان ((    
ن و اندیشمندا )).استعدادي هستند بی

هاي  پردازان بزرگ حتی در رشته نظریه

هاي محدودي  و دقیق توانایی ))مشکل((
. هاي صوري دارند براي کاربرد روش

بزرگ را ترسیم  ۀها طرح یک اندیش آن
که شواهد، قرائن و  کنند بدون این می

ها عرضه  هاي دقیقی براي اثبات آن داللت
تدریج در پیرامون یک اندیشمند  اما به. کنند
الق، اجتماعی از معتقدان به کیش علمی خ

ها و فنونی مملو از  گیرد که روش می  شکل

، مراسم و اذکار این (precision)دقت 
دهند و کارشناسان فنی  کیش را تشکیل می

کار از کاربرد دقیق  همچون کاهنان محافظه
. کنند هاي سنجش دفاع می ابزارها و روش

سنجش که از دقت این ابزارهاي  آن اما بی
اندکی کاسته شود، با کشف ارتباطی نوین 

گذار، مقیاس نظري این  توسط یک بدعت
ریزد و ابزارها  دستگاه سنجش فرومی

. دهند کارایی و اعتبار خود را از دست می
توان  نهاد علم با دین می ۀبا مقایس

بندي وبر بین پیامبر و روحانی را  تقسیم
صورت دیگر در دنیاي علم بازسازي  به
هایی  آن((: کیوي و کامپنهود معتقدند. دکر

کنند تنها با یادگرفتن فنون  که گمان می
توانند وارد کار تحقیق اجتماعی  تحقیق می

شوند باید این توهم را از سر خود بیرون 
ترین و  ها حتی اگر به پیشرفته آن. کنند

ترین فنون تحقیق مجهز باشند، بیش  پیچیده
آوري  یا جمع از پرداختن به تحقیق میدانی

استعداد اندیشیدن را در .... اطالعات باید
با مروري اجمالی بر  )).خود تقویت کنند

  :توان نتیجه گرفت که چه گذشت می آن
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گیري  نیاز اساسی پیشرفت علم، شکل - 1

تر جوامع  جمهوري علم یا به بیان ساده
علمی خاصی است که فضاي هنجاري و 

کند  را منتقل میها این توانایی  اجتماعی آن
ها در عین حفظ  که نوآموزان و اعضاي آن

هاي شناختی و احساس تعلق  حرمت سنت
هاي خود  علمی، خالقیت ۀاجتماعی به جامع

  .پیش ببرند را بروز دهند و علم را به
در فقدان جوامع علمی مزبور و  - 2
و  (concscience)ویژه در نبود وجدان  به

را شکل فرهنگ خاصی که این اجتماعات 

ها را تعیین  دهد و محتواي اساسی آن می
کند، از سوي دانشمندان ما دقت و  می

جایگزین آن  ۀمنزل شناختی به ظرافت روش
ها کار  شود که البته از آن کار گرفته می به

  .آید چندانی جز کاهنی کیش علمی برنمی
شناختی  تفکر نظري و دقت روش - 3

 لوازم هرگونه فعالیت علمی را تشکیل
هاي  توان و نباید ظرافت دهند اما نمی می
 ۀآماري را جایگزین تفکر خالقان- فنی

چه بیش از همه در شرایط  آن. نظري نمود
ما سازگار است همین تفکر نظري است که 

شناختی در  پاي فنون روش باید آن را پابه
  .بین دانشجویان ترویج داد

امروزه خدمات فنی علم در دسترس و  - 4
است اما روح علمی و تفکر قابل خرید 
رغم  بنابراین به. توان خرید عمیق را نمی

ها، ابزارها و فنون،  ضرورت منطقی روش
در آموزش دانشگاهی باید بر کارکرد 

بنابراین . ي کردبیش ترذهن تأکید  ۀخالقان
دانشمندان و دانشجویان، اندیشه و تفکر 

ابزار و  ةوجوب عینی دارد ولی دربار
. رحسب کفایت داوري کردتوان ب روش می

ها به نوآوري و خالقیت  ابزارها و روش
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هاي تفکري خالق را  انجامند، اما دامنه نمی
. بخشند کنند و تعین می گیري می اندازه

شناختی، علم را  ابزارها و فنون روش
برند بلکه به ما  صورت خالقانه جلو نمی به

ها، نظریات و  دقت در کارکردن با مدل
روش . آموزند ود را میالگوهاي موج

تحقیق تنها در درون قلمروي علم هنجاري 
کند  یابد، با مسائلی خاص آغاز می معنا می

و یک مدل نظري و چارچوب تحلیل را 
  . گیرد فرض درنظر می عنوان پیش به
در آموزش دانشگاهی نباید اجازه داد  - 5

که فناوري و فرمالیسم فنی از ماجراجویی 
ها جلوگیري  ایده ۀآمیز و جسوران تخیل
  .کند
سازمان ((گیري  باید براي شکل - 6

ها را  که این جسارت چنان آن ))اجتماعی علم
  .پرورش دهد، تدابیري اندیشید

  

- نیاز اساسی پیشرفت علم، شکل

جامعۀ علمی است که فضاي  يرگی

هنجاري آن این توانایی را منتقل 

کند که اعضاي آن در عین احساس 

هاي خالقیتتعلق به جامعۀ علمی، 

خود را بروز داده توسعۀ علمی را 

  .میسر سازند
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یادداشـت شـمارة   : رجوع شود به(الگوهاي علمی 
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  دکتر اصغر مشبکی
  دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
  کاوه تیمورنژاد

  ت علمی دانشگاهئعضو هی
  

  :مقدمه
بیش از یک قرن پیش دانشمندان علوم 

خالقیت و عناصر  ةاجتماعی تحقیق دربار
 ةولی انگیز. آن را آغاز کردند ةدهند تشکیل

در سال  ))گیلفورد((اصلی این پژوهش را 

القیت را با تفکر وي خ. ایجاد کرد 1950
یعنی  )Divergent Thinking(واگرا 
هاي جدید براي حل  یافتن به رهیافت دست

 مسائل در مقابل تفکر همگرا
)Convergent Thinking(  یعنی
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یافتن به پاسخ صحیح، مترادف  دست
، خالقیت  شناسی از دیدگاه روان. داند می

هاي نو  پدیدار شدن تلفیقی از اندیشه
دگرایی از منابع ناشناخته وسیله شهو به

خالقیت ) 1988( ))پاپالیا((. تعریف شده است
را توانایی دیدن چیزها در یک نظر نو و 

  .داند غیرمعمولی می
استاد رفتار ) 1992( ))لوتانفر((    

وجود آوردن  سازمانی، خالقیت را به
هاي افراد یا  ها و رهیافت تلفیقی از اندیشه

تعریف کرده  هاي در یک روش جدید، گروه
با توجه به تعاریف و تفاسیر . است

فراوانی که از این واژه شده است در 
: توان گفت تعریفی ساده از خالقیت می

ها و مفاهیم جدید با  خالقیت ترکیب ایده((
هاي موجود از طریق تجدید  ها و طرح ایده

نحوي جهشی و  ساختار و ترکیب به
وضوح  این تعریف به )).غیرمنتظره است

حاکی از آن است که خالقیت زمانی رخ 
دهد که شخص خالق به حد کافی تحت  می

. ها و مفاهیم موجود قرار گیرد تأثیر ایده
خالقیت تا حد زیادي نیازمند داشتن زمینه 

 ۀاین جمل. هاي اولیه است و آمادگی

یک درصد از هزار ((معروف که ادیسون 
اختراعی بر الهام و ایده استوار است و 

اي که  یا جمله )).ه درصدش بر تالشنودون
: دهند نحوي به پاستور نسبت می به

آماده  ۀیک ذهن و اندیش ۀشانس، شایست((
  .مؤید این مطلب است ))است
فرایندهاي خالقیت و نوآوري  ماهیت    
تواند چارچوبی  حدي مهم است که می به

براي درك مشکل خالقیت و محیط مناسبی 
قیت در براي رشد و تشویق این خال

هدف این است که آثار . سازمان فراهم کند
منفی عملکرد مدیران بر فعالیت خالقیت 

  .کاهش یابد
 )Peter Drucker,) 1964پیتر دراکر    

بیان شیوایی در خصوص صنایع امریکا 
او معتقد است که در صنایع امریکا . دارد

کمبود اندیشه وجود ندارد بلکه عدم تمایل 
هاي نو در  از اندیشه مدیریت در استقبال

آفرین شده  هاي امریکایی مشکل سازمان
است مطمئناً این مطلب، امروز نیز در 

ها در نقاط مختلف  بسیاري از سازمان
چه مسلم است آن  آن. جهان واقعیت دارد

طور بالقوه در افراد  است که خالقیت به
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موجود است اما باید پرورش یابد و مورد 
مرحله، فهم خالقیت  اولین. توجه قرار گیرد

چه خالقیت نیست  و به همین میزان فهم آن
به اعتقاد برخی مدیران، . حائز اهمیت است

افراد خالق افراد عجیبی هستند که بهترین 
ها مدارا و رهاکردنشان  شکل تماس با آن
با این شیوه سرانجام . به حال خود است
هایی  هایی روشن و طرح این افراد به ایده

تقریباً شبیه این . (یابند میجدید دست 
نظریه که اگر شما تعدادي میمون را با یک 
ها  ماشین تحریر مدتی طوالنی رها کنید آن
؛ اما )ممکن است سند منسجمی تولید کنند

بسیاري از مدیران در برخورد با مشاوران 
خارج از سازمان با این توجیه که مبلغ 
قابل توجهی به این مشاوران و 

پردازند، انتظار دارند که در  متخصصان می
مدت زمانی ناممکن نتایجی تضمین شده 

  .حاصل شود
دلیل عدم آگاهی کافی  این دو واکنش به    

مدیران از ماهیت کار موردنظر، نیازها و 
صفات کارکنان در این واحدها و مشکالت 
موجود در مدیریت مشاوران و 

  .دهد متخصصان رخ می

ارت مؤثر در ریزي و نظ براي برنامه    
مشارکت کارکنان سازمان درك نسبی 
مدیران از طبیعت کار خالق الزم و 

  .ضروري است
  

رسان به  و عوامل  آسیب  موانع

  :خالقیت
عوامل و دالیل مختلفی از جمله موارد   

  :شوند زیر موجب آسیب خالقیت می
  
  آموزش ناهمسو با خالقیت -1

بسیاري از افراد به این دلیل که تفکر 
آید، از  نظر می ق معموالً دشوار بهخال

داشتن کارها و وظایف خالقه احساس 
بیش ها  اما ناراحتی آن. کنند ناخشنودي می

از این بابت است که چرا عموماً  تر
که تفکر  جاي آن ها به تحصیالت و دانش

خالق را بهبود بخشند به بهبود بخشیدن 
. هاي تفکر تحلیلی توجه دارند مهارت

هاي آموزش  ماً براي نظامخالقیت عمو
ناخوشایند است؛ بنابراین مانند دوران 
تحصیل، مایلیم که جواب صحیح را 

دست آوریم و با فرایندي که از طریق  به
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یابیم توجهی  می آن به جواب صحیح دست
  .کنیم نمی
  
  استفاده از الگوهاي قالبی -2

ریاضی به داشتن  ۀمسئلبراي حل یک 
این موضوع . دانش ریاضیات نیاز داریم

هاي  طور آشکار در تمامی محدوده به
هایی که شاید  ها و توانایی دانش، مهارت

هاي  کارگیري در مسائل و وضعیت قابل به
البته فصاحت در . معین باشد، صادق است

با . تواند فصاحت منفی نیز باشد می مسئله
تجربیات قابل مالحظه در یک زمینه این 

د که هنگام آی وجود می تمایل در ما به
را از طریق  اي آن مسئلهرویارویی با 

  .هاي قبلی حل کنیم حل راه
  
  شتابزدگی در ارزیابی -3

ها بخشی از تفکر  که ارزیابی ایده با آن
خالق هستند، ولی توصیه اکید آن است که 

هاي قدرتمند  اي از ایده که سلسله تا هنگامی
ها  اند باید از ارزیابی ایده ایجاد نشده

ز کرد، این مطلب خصوصاً در احترا
هاي سلسله مراتبی در جایی که  نظام

ها باید به مافوق عرضه شود بسیار  ایده
انتقاد کردن و ایراد . حائز اهمیت است

گرفتن سرپرست، خصوصاً انتقادهاي 
شود که زیردستان از کار  منفی، موجب می
  .خالق احتراز کنند

  
  تأکید بر مفروضات قبلی -4

ي ما، آموزش و تجارب، ها زمینه پیش
مفاهیم قاطع و اصولی را، در ما ایجاد 

. انگاریم ها را حقیقی می کنند که ما آن می
هاي ما  ها به نوبه خود بر تفکرات و ایده این

هاي  ایده ۀگذارند و گاهی مانع عرض اثر می
  .شوند نو و خالقیت می

  
  فشارهاي اجتماعی -5

ان و اي کلی از این فشارها، در زم محدوده
یکی . گذارند شرایط متفاوت بر ما تأثیر می

از آثار بسیار منفی این است که از نادان 
جلوه کردن در نظر همتایان خود نگران 
شویم بدین ترتیب هنجارهاي رفتاري و 

هاي موجود، ممکن است مانع  عملکرد گروه
هاي زیاد در  هاي خاص یا ایده ابراز ایده

  .افراد معین شود
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  مدت هاي کوتاه ییجو چاره -6

طور معمول در محیط کاري  اغلب ما به
خود براي تحصیل اهداف و نتایج 

مدت تحت فشار هستیم و مسائلی که  کوتاه
شود اغلب نیازمند واکنش فوري  بیان می
بیش در این زمان اگر دقت نکنیم . هستند

اوقات کاري خود را صرف کارها و  تر
کنیم و هرگز قادر  خطاهاي کوچک می

خواهیم بود فضاي تنفسی الزم را براي ن
حداقل مزیت آگاهی . تفکر خالق ایجاد کنیم
جویی و برطرف کردن  از این موانع چاره

یکی از وظایف مدیران، ایجاد . هاست آن
محیط کاري است تا آثار چنین موانعی را 
به حداقل رساند به عبارتی هدف باید 

طور خودکار  تعیین محیطی باشد که به
فردي و سازمانی خالقیت را کاهش  موانع
ها  فنونی وجود دارند که از طریق آن. دهد
توان آثار این موانع را تشخیص داد و  می

توان تفکر  ها کاست و در نتیجه می از آن
این فنون مانند . ظهور رساند خالقه را به

سازي، تحلیل  یورش فکري، تحلیل همگام
این استفاده از . هستند... شناسانه و ریخت

فنون و آگاهی از موانع خالقیت و جدیت 
ها موضوعی بسیار حائز اهمیت  در رفع آن

  .است
اي شایان توجه براي  مسئلهخالقیت     

خالقیت کارکنان . هاست تمامی سازمان
ها  سازمان. منبعی بسیار باارزش است

براي رشد و پیشرفت کار خود نیازمند 
با  گاه آن. آگاهی از ارزش این منبع هستند
هاي خالقه،  تشویق و ارتقاي فعالیت

هاي از پیش  توانند در جهت هدف می
  .سازمان حرکت کنند ةشد تعیین

مدیریت خالق از مسائل مهمی است که     
پیش از فزایند خالقیت کار خود را آغاز 

بینی و تدارك ساختار  پیش. کند می
سازمانی با ایجاد فرهنگ وجودي که 

 ةقه باشد برعهدهاي خال پشتیبان فعالیت
کار مدیریت . مدیریت خالقیت است

خالقیت، پس از خالقیت در قالب مدیریت 
نوآوري نیز همچنان ادامه دارد و به 

بینی و تدارك  ارزیابی، تکمیل نتایج، پیش
نحوي که  شکل فرایندها به بازنگري و تغییر

ساختار سازمانی،  ۀدر خدمت توسع
 باشد، فرهنگ و فضا براي آینده می
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خواهد  بنابراین سازمانی که می. پردازد می
سازمانی خالق تلقی شود، عالوه  ۀمنزل به

که باید به لحاظ کمی و کیفی کارکنان  براین
خالق خود و همچنین مدیریت خالق و 

  .نوآور متکی باشد
  

  خالقیت استعدادي قابل پرورش
پندارند که خالقیت یک  بسیاري چنین می

برخی از افراد ویژگی ذاتی است که تنها 
شوند؛ اما  خوشبخت با آن متولد می

امروزه ثابت شده است که این توانایی در 
نوع بشر، عمومیت دارد و همه در هنگام 
تولد به درجات گوناگون داراي این 

  .استعداد هستند
درك موضوع خالقیت مستلزم     

یادگیري مطالب گوناگون از راه گذراندن 
این . تهاي آموزشی مناسب اس دوره
تواند بر مبناي  هاي آموزشی می دوره
هاي  افکار افراد خالق، انجام طرح ۀمطالع

هاي خالقیت و جلسات  خالقیت، تمرین
به این معنی که . یورش فکري برگزار شود

توان به  با ایجاد جلسات تبادل افکار می
هایی که آموخته است مشکالت  کمک روش

در درگیري . خود را در حد مطلوب حل کند
ترین روش براي  خالق، مهم هاي فعالیت

آید،  شمار می تقویت استعداد خالقیت به
توانند خالق  وجه نمی چراکه افراد به هیچ

هاي خالق  که در فعالیت شوند مگر آن
درگیر شوند و با مسائل از هر نوع اعم از 

اي با کاربرد  شخصی، اجتماعی و حرفه
 تقویت فرایندهاي. خالقیت برخورد کنند

. خالق خود شامل دو فرایند اصلی است
نخست تغییر در دیدگاه که عبارت از 
نگرش به موضوع اصلی و دیدن موضوع 

. کاربرد حل خالق مسائل: دیگر است؛ دوم
اي از مراحل  مجموعه ۀمنزل این فرایند به

  :شود مرحله می 6شامل 
آوري اطالعات  جمع: یابی حقیقت -1   

  .موضوع ةدربار
منظور  به مسئلهتعریف : یابی همسئل -2   

  .مسئلهحل صحیح  دستیابی به راه
پس از درك صورت : یابی ایده -3   

هاي مناسب  ها و ایده حل مسائل، طرح راه
  . گیرد صورت می

ها  حل ارزیابی انبوه راه: یابی حل راه -4   
  .حل و انتخاب بهترین راه
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مهم،  ۀیک مرحل ۀمنزل به: یابی پذیرش -5   
والن ئحل مناسب به مس هت تفهیم راهدر ج

  .رود شمار می و اجراي آن به
شامل : هاي خالقیت تقویت ویژگی-6   

هاي خالق  تشویق افرادي که داراي ویژگی
اعتمادبه : ها عبارتند از این ویژگی. هستند

پذیري، انگیزش،  نفس، ریسک
طبعی،  گرایی، شوخ جویی، بازي مخاطره

  .هاي زیبااستعداد نقاشی و سایر هنر
  

  
  پذیرند و در  افراد خالق انعطاف ●

  بکر و بدیع ۀحل و اندیش راه ۀارائ

  .آمادگی بسیاري دارند

  
  

هاي خالقیت و اصول  آموختن روش    
حل خالق مسائل نه تنها باعث آموزش 

شود بلکه کمک  راهبردهاي ایجاد شده می
هاي خالق و فرایندهاي مورد  کند تا ایده می

این . گر افراد خالق درك شوددی ةاستفاد
هاي خاصی است و  موارد که داراي ویژگی

جزء شخصیت افراد خالق است، عبارتند 
  :از

استقالل فکري، اعتمادبه نفس،     
قوي، کنجکاوي و  ة خطرپذیري، انگیز

تفاوت بین افرادي که فقط . عالیق هنري
را  هایی که آن داراي خالقیت هستند و آن

ر انگیزه یا مسائل عاطفی برند د کار می به
از عوامل دیگر نقش مهمی در خالق . است

کند، تقویت  ها ایفا می کردن انسان
هاست که این  هاي خالقیت آن توانایی
ها، درك  روانی ایده: ها عبارتند از توانایی

اصل مطلب، نگرش به موضوعات از 
  .هاي مختلف، ابتکار و دقت دیدگاه

رگی در زندگی که نوابغ سهم بز با این    
اند اما الزاماً در زندگی شخصی  بشر داشته

اند اما محور صحبت ما  خود موفق نبوده
یا  ))خودیابی((بر اساس خالقیت 

 ))مازلو(( ۀخودشکوفایی است که با نظری
هرکس باید ((هماهنگی دارد طبق این نظریه 

  )).تواند بشود چه که می بشود آن
اد خالق باوجود چنین طرز تفکري، افر    
چه که باید بشوند  شوند و براي آن می

بسیاري از خصوصیات . کنند تالش می
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افرادي که مازلو در مورد خالقیت 
خودیابی گفته است با خصوصیات افراد 

  .خالق مشابه است
  

  مراحل خالقیت
عنوان  مراحل خالقیت ممکن است به

درك و خرد انسان با مراحل  ةفعالیت قو
ته تعریف شود که هم پیوس مجزا ولی به

. کند هایی هدایت می انسان را به رهیافت
نویسندگان و صاحبنظران این مراحل را به 

بر اساس . اند هاي مختلف مطرح کرده گونه
 ةترتیب دربرگیرند ها، فرایند خالقیت به گفته

رو شدن با ایده یا مشکل و  مراحل روبه
شدت رابطه با محیط است که فرد خالق را 

در سال  ))اندرسون((. است احاطه کرده
مراحل خالقیت را شهود  1959

(Intuition) الهام ،(Inspiration) بینش ،
(Insight) کوشیدن  و سخت(Hard 

Work) معتقد  1926 ))واالس((. داند می
سازي،  است که فرایند خالقیت شامل آماده

 (Verification)نهفتگی، اشراق و اثبات 
  .است

که تا حدي زیاد مورد  اعتقاد واالس،  به    
خالقیت است،  ۀنظران زمین تأکید صاحب

معنی تحقیق، بررسی و  سازي به آماده
حقایق است و  ۀجانب آوري همه جمع

مقصود از نهفتگی ترکیب اطالعات گذشته 
و جدید بدون کوشش آگاهانه براي 

اي  اشراق مرحله. دستیابی به رهیافت است
 مسئلهفت است که فرد، ایده، مفهوم یا رهیا

آورد، در  دست می طور ناگهانی به را به
نهایی فرایند خالقیت است،  ۀاثبات که مرحل

رهیافت جدید، بدیع، و شاید تخیلی 
صورت عملی درآمده، آزمایش یا  به

  .شود پاالیش می وتجدیدنظر 
  

  عوامل مؤثر بر خالقیت و  ●

  منابع،: نوآوري عبارتند از

  هاي گروه کار، تشویق ویژگی

 .رپرستی، پشتیبانی سازمانیس

  
  

نظر مدیریت، فرایند  صاحب ))اتریک((    
: خالقیت را از اندیشه تا عمل به سه مرحله
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وجود آمدن اندیشه، پرورش اندیشه و  به
  . کارگیري اندیشه تقسیم کرده است به

مراحل خالقیت عملی و قابل  ))آلبرشت((    
اجراتري را که از پنج مرحله تشکیل شده 

ترتیب  این مراحل به. کند ست پیشنهاد میا
جذب اطالعات، الهام، آزمون، : عبارتند از

پاالیش و عرضه او معتقد است که شخص 
خالق، اطالعات اطراف خود را جذب 

کند و براي بررسی مسائل، به بررسی  می
هاي مختلفی  وجوي رهیافت و جست

در این هنگام ذهن فرد خالق با . پردازد می
طور  ز اطالعات خام اثبات شده بهاستفاده ا

کند و  کار می غیرقابل محسوس آغاز به
پس از تجزیه، تحلیل و ترکیب اطالعات، 

  .کند عرضه می مسئلهرهیافتی براي 
شود  اي که الهام نامیده می در مرحله    

کند که به رهیافت  فرد خالق احساس می
قابل اجرایی دست یافته است، پس از کسب 

، فرد خالق آن را به آزمون رهیافت جدید
موفقیت را  گذارد تا موفقیت یا عدم می

مرحله ممکن است در  ندر ای. مشاهده کند
. کیفیت رهیافت نیز بهبودي حاصل شود

رو باید با نگرش و تفکري  ازاین

هاي  پذیر، امتیازات و کاستی انعطاف
که آزمون انجام  زمانی. رهیافت را پذیرفت

ابل اجرا بودن آن گرفت و عملی بودن و ق
. به پاالیش نیاز باشد تتأیید شد، ممکن اس

به این معنی که بهینه کردن رهیافت دنبال 
خالق  ۀ اندیشۀآخرین مرحله، عرض. شود

گونه که امتیازات اندیشه یا  است؛ بدین
اي عرضه شود  گونه محصول جدید باید به

. که به سادگی قابل عرضه عملی باشد
ا محصول جدید وقتی پذیرش اندیشه ی

انجام گرفت، مراحل خالقیت و نوآوري با 
  .موفقیت طی خواهد شد

  

  تفاوت خالقیت و نوآوري
با درنظر گرفتن پیچیدگی موجود در 
مفهوم خالقیت الزم است وجه تمایز این 
. مفهوم و فرایند نوآوري مشخص شود

برخی از نویسندگان بین خالقیت و 
ثال شوند براي م نوآوري تمایز قائل می

نوآوري را  1988کونتز در سال 
هاي نوین ناشی از خالقیت  کارگیري ایده به

معرفی کرده است و معتقد است که 
تواند محصولی جدید، خدمتی  نوآوري می
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جدید یا راهی جدید براي انجام کاري 
که خالقیت توانایی و قدرت  باشد؛ در حالی

. ایجاد فکر یا ایده جدید و بدیع است

خالقیت و  1987در سال  ))آلبرشت((
ها را  نوآوري و وجه تمایز آن

صورت مطرح کرده است خالقیت  این به
وجود  فعالیت ذهنی و عقالیی براي به

که  حال آن. جدید و بدیع است ةآوردن اید
نوآوري، تبدیل خالقیت به عمل یا نتیجه 

او نوآوري را عملیات و مراحل . است
بکر و گیري یک فکر  موردنیاز براي نتیجه

از این زاویه، شخص . داند واقعیت جدید می
خالق ممکن است نوآور باشد؛ یعنی 

هاي جدید و نو باشد  تواند داراي ایده می
ها را به نوآوري  ولی توانایی تبدیل آن
رو فرد نوآور غالباً  نداشته باشد؛ از این

خالق است ولی همه افراد خالق الزاماً 
  .نوآور نیستند

وآوري به سازمان و خالقیت و ن    
طور کلی، در  به. محیطی خالق نیاز دارند

سازمان خالق به چند عنصر اساسی باید 
ساختار : توجه شود این عناصر عبارتند از

خالق، محیط خالق، افراد خالق، گروه 
  .خالق و رهبر خالق

  

  سازمان خالق
اي  هاي خالق خصوصیات ویژه سازمان

پذیري در  ها انعطاف ترین آن دارند که مهم
هاي ناشی از  رویارویی با بحران

یکی از دالیل . هاي اقتصادي است رقابت
اقتضایی مدیریت، همانا  ۀمعرفی نظری

پاسخگویی به عوامل محیطی و دارا بودن 
یک نظام باز در رویارویی با تغییرات 
. صنعتی، بازرگانی و اقتصادي بوده است

پذیر با مسائل و  هاي انعطاف سازمان
ها برخوردي منطقی و محققانه دارند تنگنا

و در صورت نیاز به تغییر و تحول، پس از 
آن را اعمال  ۀبررسی دقیق و عالمان

سازمان خالق داراي عناصري . کنند می
  :بدین شرح است

  
  ساختار خالق -1

ساختار سازمان، نمایانگر روابط واحدها 
. پذیري آن است و میزان انعطاف

اختار غیرقابل هایی که داراي س سازمان
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انعطاف هستند براي ایجاد همکاري و 
وحدت در دوران بحران، دچار آشفتگی 

هایی که  که سازمان درحالی. شوند می
امکان برقرار کردن رابطه، خصوصاً رابطه 

پذیر را در ساختار  غیررسمی و انعطاف
کنند، عوامل مثبت و  بینی می خود پیش

مؤثري براي ترغیب و رشد خالقیت و 
وجود  آوري در سازمان خود بهنو
  .آورند می
براي رویارویی با مشکالت،     

 Project) ساختارهایی مانند، ساختار طرح

structure)ساختار ماتریسی ،(Matrix 

structure) ساختار ،
، (Molecular structure)مولکولی

 Adhocracy( ساختارادهوکراسی

structure(، اند که از ماهیت  وجود آمده به
پذیر و مقتضی بر طرح یا زمان  نعطافا

  .برخوردارند
  
  محیط خالق -2

اصوالً خالقیت و نوآوري در محیط 
. شوند نامناسب و نامطلوب متبلور نمی

محیط نامطلوب براي ترغیب و پرورش 

خالقیت محیطی است که کارمندان را از 
هاي  گونه دارد و به کردن بازمی ریسک

ي وارد مختلف بر کارکنان فشارهاي کار
  .کند می
در محیط نامطلوب براي پرورش     

 بیش ترهاي جدید و نو  خالقیت، از اندیشه
شود و تمایالت و دگرگونی و  انتقاد می

. کند تغییر با مقاومت و ممانعت تقابل می
نظران حاکی از  هاي یکی از صاحب بررسی

آن است که بعضی از مدیران، خالقیت را 
ي مختلف از ها در سازمان خود به گونه

برند و مانع بروز و شکوفایی آن  بین می
در واقع خالقیت در محیطی که . شوند می

فاقد انگیزه، آزادي و محرك باشد به وجود 
  .آید نمی
هاي مهم متبلور کردن  یکی از روش    

خالقیت ایجاد فضاي محرك، مستعد و 
صورت که  طور کلی خالق است؛ به این به
طور مستمر  هوالن سازمان باید بئمس

هاي بدیع و نوین  آماده شنیدن اندیشه
کاوش و  ةکنند باشند و مشوق و ترغیب

هاي نوین  هاي جدید و روش پوییدن اندیشه
  .براي انجام کار
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از دیگر خصوصیات محیط خالق آن     
است که افراد به یکدیگر اعتماد و اطمینان 

توانند خطرهاي روانی را براي  دارند و می
هاي عمیق  دن احتیاجات و ترسابراز کر

بر این باور  ))ارنست ویل ((. خود بپذیرند
وجود آوردن محیط خالق و  است که به

ترین عامل در تضمین  نوآور شاید مهم
هاي  اندیشه ۀبقاي سازمان براي عرض

محیط مناسب براي . جدید و بکر است
بروز خالقیت، نه فقط انگیزش را در افراد 

ید و خالق ترغیب براي ابراز تفکر جد
شود که سازمان  کند، بلکه سبب می می

تر بتواند افرادي را که داراي این آسان
ویژگی ارزشمند هستند براي تقویت کادر 

  .تخصصی خود انتخاب کند
  
  افراد خالق -3

خود در   هاي خالق به خودي توانایی
آید، مگر آن که افراد  وجود نمی سازمان به

اي خاص افراد ه درون سازمان از ویژگی
این افراد . خالق برخوردار باشند

ها را از یکدیگر  هایی دارند که آن ویژگی

 هاهاي آن ترین ویژگی مهم. کند متمایز می
  :عبارتند از

اي از وقت  افراد خالق، بخش عمده   ●   
دقیق به  ۀو انرژي خود را صرف توج

  .کنند اطراف خود می
ده العا این افراد کنجکاوي فوق  ●   

طور مستمر در  برخوردارند و به
وجوي موضوعات پیچیده، جدید و  جست

همین علت در مقایسه  به. ناشناخته و عجیب
ي کم تربا افرادي که از توانایی خالقیت 

و  بیش ترهایی  برخوردارند، پرسش
  .کنند تر مطرح می پیچیده

  
حل مشکالت و مسائل توسط افراد    ●   

  .استاز اصالت خاصی برخوردار 



 

 113

فت
هیا
ر

   
   

   
   

   
  

ره 
شما

شم
و ش

ت 
یس

ب
_

ان 
ست

زم
13

80
  

پذیرند و در  افراد خالق انعطاف   ●   
بکر و بدیع  ۀحل و اندیش راه ۀعرض

آمادگی بسیاري دارند، آنها با استفاده از 
این ویژگی داراي توانایی تعقیب و 

هاي  حل مشکالت از راه دستیابی به راه
  .مختلف هستند

افراد خالق به استقالل و ناهمنوایی    ●   
بر دستورهایی که بر تمایل دارند و در برا

خالف میل و انتقادشان است سرپیچی 
کنند، به این سبب اعمال مدیریت سنتی  می

ها بسیار  در مورد افراد خالق در سازمان
  .دشوار است

افراد خالق مسائل بسیار پیچیده را    ●   
 ۀدهند و با عالق به مسائل ساده ترجیح می

ها  حل آن بسیاري براي یافتن راه
  .کوشند می
  
  گروه خالق -4

اعضاي تمام گروه خالق گروهی است که 
آن بتوانند با تشریک مساعی مؤثر جهت 

هاي حل مسائل که  یابی به روش دست
ولیت آن را برعهده گرفتند، فعالیت ئمس
هاي مؤثر را  حل هاي خالق راه گروه. کنند

دست  ین وقت، انرژي و منابع بهکم تربا 
ک گروه که اعضاي ی هنگامی. آورند می
هاي خالق براي  روش ۀولیت عرضئمس

هاي  حل مسائل تخصصی را دارند، روش
تر از دپیشنهادي گروه همیشه ارزشمن

پیشنهادهایی است که یک شخص 
بنابراین، . کند صورت انفرادي عرضه می به

هاي خالق در سازمان بسیار  نقش گروه
  .مؤثر است

هاي خالق در سازمان  تشکیل گروه    
عمق و بررسی بسیار و با استفاده باید با ت

دست آمده در مؤسسات دیگر  از تجارب به
  :عوامل مورد توجه عبارتند از. انجام گیرد

  شناسایی افراد خالق،   ●   
  ایجاد سازماندهی مناسب،   ●   
  توجه به روابط و رفتار سازمانی،   ●   
  هاي نو، آوري ایده چگونگی جمع   ●   
  اي توسعه خالقیت،ه شناخت روش   ●   
هاي فرهنگی،  توجه به ویژگی   ●   

  .هاي موجود جامعه مقتضیات و ظرفیت
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  رهبر سازمان خالق -5

سازمان و گروه خالق به رهبري نیاز 
دارند که در ایجاد و نگهداري فرهنگ خالق 
داخلی و در ترغیب و ایجاد انگیزه براي 

هاي  رفتار خالق افراد و گروه
رهبر سازمان . کوشا باشدسازمانی  درون
و  ق باید متواضع و آزاداندیش باشدخال

ها و تفکرات بدیع را تشویق  اندیشه ۀعرض
  .و ترغیب کند

رهبر خالق کسی است که بتواند در    
عنوان  فرهنگ سازمان تأثیر گذارد و به

طراح اجتماعی سازمان خود، در خالقیت و 
. نگهداري عوامل فرهنگی آن توانمند باشد

هاي مستمر  پس از بررسی ))وارن بنیس((
الگوهاي رفتاري رهبران  ةدربار

گوید که چهار  هاي خالق می سازمان
  :توانایی در رهبري سودمند است

 Management of(توجهمدیریت●   

Attention( :دادن بینش  توانایی شکل
  .جمعی و تمامی کارکنان در این بینش

 Management of( مدیریت معنی●   

Meaning :(طور  توانایی بیان این بینش به

محسوس، معنادار و مؤثر بر احساسات و 
  .عواطف

 Managament of)( اعتمادمدیریت●   

Trust : توانایی جلب و حفظ اعتماد
  .کارکنان

 Managament)( مدیریت خویشتن   ●   

of Self :ها و  آگاهی از توانایی
بهینه از  ةخود، استفاد ةخصوصیات ویژ

موفقیت و دوري از  ۀها، حفظ روحی آن
  .شک و تردید نسبت به خود

  

  هدایت خالقیت
عمل آمده  هاي به براساس بررسی

مشخص شد که خالقیت، اغلب بیش از 
چه که مورد حمایت قرار گیرد، نابود  آن
آن، این نیست که  ةالبته دلیل عمد. شود می

مدیران دشمن خالقیت هستند؛ بلکه 
ها به ارزش  نبرعکس، بسیاري از آ

هاي نو و سودمند اعتقاد دارند، اما با  ایده
هایی   این همه خالقیت همه روزه در محیط
وري و  که براي افزایش هماهنگی، بهره

اي  گونه اند، به وجود آمده کنترل به
توان  البته نمی. شود ناخواسته نابود می
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گونه امر را  انتظار داشت که مدیران این
ا ممکن است مدیران در نادیده بگیرند، ام

طور ناخواسته  اجراي این امور، به
 ةهایی طرح کنند که نابودکنند سازمان

هاي انجام شده  پژوهش. خالقیت باشند
توان هر دو وجه  حاکی از آن است که می

را به بهترین شکل ممکن تأمین کرد؛ یعنی 

هایی طرح کرد که به امور  سازمان
. یت کنندوکار توجه و از خالقیت حما کسب

هایی، باید  اما براي ایجاد چنین سازمان
هاي  دقیقاً بدانیم که کدام یک از شیوه

هاي خالقیت را فراهم و  مدیریتی زمینه
  .کند ها را نابود می کدام شیوه آن

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  خالقیت در کسب و کار
گرایشی که در این زمینه وجود دارد 
پیوند زدن خالقیت به هنرهاست که 

هاي بسیار  آن را بیان اندیشه توان می
براي مثال نوآوري . اصیل تلقی نمود

پابلوپیکاسو در نقاشی، یا نوآوري 
خالقیت . سرایی فالکنر، در داستان ویلیان

در کسب و کار باید متناسب، سودمند، 
کسب و کار  ةعملی و مؤثر بر شیو

پیوند خالقیت با اصالت هنري، . باشد



 

 116

فت
هیا
ر

   
   

   
   

   
  

ره 
شما

شم
و ش

ت 
یس

ب
_

ان 
ست

زم
13

80
  

گاه مناسب شود که در جای اغلب سبب می
  . وجود آید ها ابهام به خالقیت در سازمان

بسیاري از مدیران ضمن طرز      
خالقیت، از فرایند خالقیت نیز برداشت 

ها، خالقیت  محدودي دارند، برخی از آن
دهند؛  تفکر کارکنان نسبت می ةشیو را به

براي مثال کارکنان چگونه مسائل را به 
. کنند اي آفرینشگرانه حل می شیوه

توان اجزاي خالقیت را در  بنابراین می
هاي تفکر خالق  سه جزء مهارت

)Creative  

(Thinking، تخصص(Expertise) و 
 انگیزش 

(Motivation) دانست.  
معناي دانش  تخصص در لغت به    

تخصص . است، دانش فنی و روش فکري
شامل تمامی چیزهایی است که فرد 

کار  ةدتواند در قلمرو گستر داند و می می
کار گیرد و مهم نیست که این  خود، به

دست  تخصص را از تحصیالت رسمی به
آورده باشد یا تجزیه عملی، یا از 

. اي دیگر برخورد و تعامل با افراد حرفه

 بزرگشناسان  اقتصاددانان و روان

 Herbert) ))سایمون هربرت((نظیر 

Simon) ۀ تخصص را شبک
 نامند؛ یعنی سیروسفرهاي ممکن می 

فضاي فکري که براي کشف و حل 
رود و هرچه این فضا  کار می مسائل به

  .تر باشد، بهتر است وسیع
تفکر خالق به رویکرد کارکنان در     

حل مسائل اشاره و خود مهارت، به 
شخصیت و نیز چگونگی تفکر و کارکرد 
شخصی بستگی دارد، در واقع 

هاي تفکر خالق، رویکرد  مهارت
ازانه کارکنان لپردپذیر و خیا انعطاف

براي مثال  .نسبت به مسائل است
دانشمندي که داروساز است و شخصیت 
او به صورتی است که از مخالفت با 

بیش شود، خالقیت  دیگران ناراحت نمی
ي خواهد داشت و اگر این شخص تر

اي از  مسائل را زیرورو کند و آمیزه
هاي به ظاهر ناهمگون را فراهم  دانش
. شود می تربیشالقیت او باز هم خ. آورد

مواد  ۀمنزل اگر تخصص و تفکر خالق به
خام یا منافع فرد تلقی شود، عامل 
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کند که کارکنان واقعاً  انگیزش تعیین می
  .چه کاري انجام خواهند داد

اگر یک دانشمند از اعتبارات      
مند باشد  اي بهره تحصیالت برجسته

مسائل  ۀتواند در زمین آسانی می به
اندازهاي تازه دست یابد،  ی، به چشمقدیم

الزم براي یک کار  ةاما اگر فاقد انگیز
خصوص باشد، آن کار را انجام  به

نخواهد داد و تخصص و تفکر خالق و 
ماند یا صرف اموري  بدون استفاده می

در واقع این امر دو نوع . شود دیگر می
انگیزش درونی . دهد انگیزش را نشان می
  .و انگیزش بیرونی

  

  عوامل خالقیت و نوآوري
توانند بر هر سه جزء  مدیران می

خالقیت یعنی تخصص، تفکر خالق و 
اما واقعیت این . انگیزش، اثر بگذارند

است که اثرگذاري بر دو جزء نخست 
ي تربیشدشوارتر است و نیازمند زمان 

درست است که سمینارهاي علمی . است
اي موجب افزایش  هاي حرفه و کنفرانس
شوند و آموزش در  افراد میتخصص 

گشایی و تفکر  مسئلهفعالیت ذهنی، 
اي در اختیار  جانبه، ابزارهاي تازه همه
گذارد، اما براي گسترش دانش  ها می آن

هاي تفکر خالق به  و افزایش مهارت
. بسیار زیادي نیازمندیم ۀزمان و هزین

هاي انجام شده، حاکی  برعکس پژوهش
جزئی بر  از آنند که حتی با تغییرات

توان بر انگیزش  محیط سازمان، می
البته این بدان معنا نیست . درونی افزود

که مدیران نباید براي بهبود تخصص و 
هاي تفکر خالق بکوشند، اما باید  مهارت

چه که بر انگیزش درونی اثر  بدانند آن
. رسد گذارد، زودتر به نتیجه می می
گیري به  عنوان نتیجه عبارت دیگر به به
دهیم که کدام  ین پرسش پاسخ میا

سازوکارها و اعمال مدیریتی بر خالقیت 
گذارند؟ این اعمال در  و نوآوري اثر می
 -1: شوند  بندي می شش گروه دسته

کار  - 4منابع،  - 3آزادي،  -2چالشگري، 
 -6تشویق سرپرستی،  - 5گروهی، 

این شش گروه حاصل . حمایت سازمانی
اخیر  ۀهایی است که طی دو ده پژوهش

  ).1شکل (انجام شده است 
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  عوامل مؤثر بر خالقیت و نوآوري - 1شکل
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  چالشگري -1

تواند براي  از میان کارهایی که مدیر می
تحریک خالقیت انجام دهد و شاید 

ها این کار است که باید  ترین آن اثربخش
کارکنان را به کارهاي درست و متناسب 

ل با شاغل، تناسب کامل شغ. ها گمارد آن
هاي کارکنان را بسط و گسترش  توانایی

اما میزان این گسترش بسیار . دهد می
چنان  ها نباید آن این توانایی. مهم است

کم باشد که به مالمت کارکنان بینجامد و 
چنان زیاد که اعمال کنترل را با  نه آن

  .رو کند مشکل روبه

تناسب مطلوب میان شغل و شاغل     
ت که مدیران اطالعات مستلزم این اس

قوي و غنی و مفصلی از کارکنان و 
  .مشاغل موجود داشته باشند

گونه اطالعات، اغلب  آوري این جمع    
. دشوار است و به زمان زیادي نیاز دارد

شاید به همین دلیل است که تناسب 
در حقیقت . دهد ندرت روي می مطلوب، به

هایی که  ترین شیوه یکی از متداول
ر جهت نابود کردن خالقیت در مدیران د
آوري  گیرند، این است که از جمع پیش می

 خالقیت

 حمایت سازمانی

 آزادي

 چالشگري
 منابع

 تشویق سرپرستی

 کارگروهی
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اطالعات الزم براي ایجاد ارتباط منطقی 
  .ورزند میان شغل و شاغل، غفلت می

  
  آزادي -2

وقتی بحث اعطاي آزادي به میان 
آید، کلید خالقیت اعطاي آزادي به  می

فرایند کار و نه لزوماً -کارکنان از وسیله
عبارت دیگر، اگر به  به. اهداف است

کارکنان آزادي بدهیم که خود شیوه 
صعود به یک کوه ویژه را تعیین کنند، 
خالقیت آنان افزایش یافت، و دیگر 
لزومی ندارد انتخاب کوه را به آنان 

  .محول کنید
استقالل در فرایند کار، به خالقیت      

 ۀزند زیرا اعطاي آزادي در زمین دامن می
د با کار، به انگیزش چگونگی برخور

ها  درونی کارکنان و احساس مالکیت آن
  .افزاید می
آزادي در فرایند، به کارکنان امکان     
اي برخورد  دهد تا با مسائل به گونه می

ین استفاده از بیش ترکنند که امکان 
هاي تفکر خالق را  تخصصی و مهارت

  .فراهم سازد

درپاسخ به این پرسش که مدیریت      
آزادي چگونه  ۀست مدیران، در زمیننادر

. توان از دو شیوه نام برد است می
که مدیران مایلند اهداف را  نخست این

ها را به وضوح تعریف  تغییر دهند یا آن
کارکنان شاید از نظر فرایند، . کنند نمی

آزادي داشته باشند، اما اگر مایلند به 
کجا باید بروند، این آزادي ارزشی 

اي از مدیران  دوم، عده. نخواهد داشت
فقط در ظاهر به کارکنان استقالل 

این مدیران مدعی هستند که به . دهند می
کارکنان قدرت کافی براي پویش و 

ها داده شده است  حل وجوي راه جست
ها دیکته  اما در واقع فرایند را به آن

  .کنند می

  

  (Resources)منابع -3

دو منبع اصلی اثرگذار به خالقیت 
مدیران باید این . د از زمان و پولعبارتن

دو منبع را به یک تیم یا یک طرح 
 ۀاختصاص دهند که این خود وظیف

تواند خالقیت را  خطیري است چراکه می
  .شکوفا یا آن را نابود کند
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ها با  سازمان. زمان را درنظر بگیرید    
منطق یا بسیار  هایی بی ایجاد مهلت

قیت محدودکننده در کارهاي روزانه خال
منطق هاي بیمهلت .کنند را نابود می

در  .کنندبدگمانی و فرسودگی ایجاد می
هر دو صورت، کارکنان احساس کنترل 
بیش از اندازه و ناکامی خواهند کرد این 
امر خود باعث از بین رفتن انگیزه 

  .شود می
یکی دیگر از منابعی که در خالقیت     
د، گیر درستی مورد استفاده قرار نمی به

عقل . فضاي فیزیکی محیط کار است
هاي خالق و آفرینشگر  گوید تیم سلیم می

باید دفتر کار آزاد و راحت باشند، چنین 
فضایی نه تنها به خالقیت آسیب نخواهد 
. رساند، بلکه به آن کمک نیز خواهد کرد

اي که بارها و بارها شاهد آن بودیم  نکته
ه این است که مدیران اغلب به بهاي نادید

گرفتن سایر اقدامات مؤثر براي ایجاد 
فضاي فیزیکی محیط کار مناسب اقدامی 

  .کنند نمی
  

 Work( هاي گروه کار ویژگی -4

group features(  

هایی پدید آورید که  خواهید تیم اگر می
هاي خالق داشته باشند، باید در  ایده

ها دقت کافی داشته  طراحی این تیم
را تشکیل  هایی یعنی باید گروه. باشید

ها و  ها با دیدگاه دهید که اعضاي آن
هاي گوناگون از یکدیگر حمایت  سابقه
  .کنند
هاي  ها از افرادي با زمینه وقتی تیم    

فکري و رویکردهاي گوناگون تشکیل 
اي  ها اغلب به شیوه شوند، ایده می

. آمیزند کننده و سودمند درهم می تحریک
تیم، گرایی در تشکیل  بااین همه، تنوع

مدیران همچنین . فقط یک نقطه آغاز است
ها از سه  باید اطمینان یابند که این تیم

: ویژگی دیگر نیز برخوردار هستند
نخست، اعضا باید در هیجان و انگیزش 

دوم، تمایل خود . هدف تیم سهیم باشند
را براي کمک به دیگر اعضاء، در مواقع 

سوم، هر یک از . دشوار نشان دهند
دانش منحصربه فردي که  اعضا باید

آورند، دریابد و ارج دیگران به میان می
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درونی را  ةاین عوامل نه تنها انگیز. نهد
کند بلکه به تخصص و  می بیش تر
  .فزایدا هاي تفکر خالق نیز می مهارت

  
  (Supervisoryتشویق سرپرستی -5

(Encouragement  
 به هاي موفق و خالق مدیران سازمان

- خصوص، پاداش یج بهندرت براي نتا 

اما این . کنند هایی مشخص تعیین می
ها را اغلب  مدیران، کار خالق افراد و تیم

ها  پیش از بروز آثار تجاري این کوشش
. نهند کنند و ارج می درستی درك می به

خالقیت یا با  ةبرعکس مدیران نابودکنند
هاي نوآور، یا با  نادیده گرفتن کوشش

ها، خالقیت را  برخورد تردیدآمیز با آن
براي نمونه در . دارند می از میان بر

هاي نو نه تنها  ها ایده بسیاري از شرکت
شوند بلکه با  رو نمی با ذهنی باز روبه

گیر  مراتبی و وقت هاي سلسله ارزشیابی
شوند،  یا حتی با انتقادهاي تند مواجه می

کشد تا مدیران ارشد به  ها طول می هفته
یند نوینی کسی که محصول یا فرا

کند، پاسخ دهند حتی گاهی  پیشنهاد می

رو  آور نیز روبه او را با انتقادهاي عذاب
  .کنند می
  
  
  
  
  
  
  

آموزش ناهمسو با خالقیت،  ●

 استفاده از الگوهاي قالبی،

  شتابزدگی در ارزیابی، تأکید بر

مفروضات قلبی و فشارهاي 

 ترین عوامل اجتماعی از عمده

  .رسان به خالقیت است آسیب
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 سازمانی  پشتیبانی -6

)Organization Support(  

توانند  گمان سرپرستان با تشویق می بی
اما خالقیت در . خالقیت را شکوفا کنند

شود که کل  حقیقت هنگامی شکوفا می
این . سازمان از آن پشتیبانی کند

پشتیبانی از وظایف رهبران سازمان 
هاي  ها و روش است که باید سیستم

هایی  کار گیرند و به ارزش مناسب را به
هاي خالق  تکیه کنند که اولویت کوشش

براي نمونه . کند را نمایان می
هاي پشتیبان خالقیت همواره  سازمان

دهند، اما براي  براي خالقیت پاداش می
ها را با پول تطمیع  نوآوري کارکنان آن

شود  زیرا پاداش پولی سبب می. کنند نمی
کنترل  تا کارکنان احساس کنند که

شوند و چنین روشی احتماالً کارایی  می
ندارد؛ در عین حال اگر از خالقیت 
قدردانی نشود و به آن پاداش کافی تعلق 
نگیرد، احساسات منفی در درون 

گیرد و کارکنان  سازمان قوت می
هاي خالق  کنند که کوشش احساس می

ها  کم از آن هدر رفته یا دست آنان به

امر باعث  مینقدردانی نشده است و ه
که  شود چرا شدن خالقیت می سرکوب

آزردگی به  توان در عین خش ندرت می به
نیروي شور و شوق انگیزش درونی نیز 

  .دست یافت
که رهبران سازمان  تر از همه این مهم    
رسانی، ایجاد همکاري  توانند با اطالع می

و اطمینان از عدم مسائل سیاسی از 
کت در مشار. خالقیت حمایت کنند

اطالعات و همکاري هر سه جزء خالقیت 
تخصص، تفکر خالق و انگیزش را بهبود 

بیش کارکنان متخصص هرچه . بخشد می
بتوانند از طریق کار با یکدیگر به  تر

ها و اطالعات بپردازند، دانش  تبادل ایده
همین . دست خواهند آورد ي بهبیش تر

تفکر خالق نیز صادق  ةپویایی دربار
هاي بهبود تفکر خالق  از شیوهیکی . است

آشنایی آنان با رویکردهاي  کارکنان، 
. گشایی است مسئلهگوناگون در 

مشارکت در اطالعات و همکاري سبب 
شود که کارکنان از کار خویش لذت  می

ببرند و درنتیجه انگیزش درونی آنان 
  .شود تربیش
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خواه در پی افزایش خالقیت باشید و     
سته نیست اجازه دهید خواه نباشید، شای

. مسائل سیاسی وارد سازمان شود
هاي  بندهاي شدید، جلب حمایت جناح

پراکنی به خالقیت  سیاسی و شایعه
رسانند؛ چراکه توجه کارکنان  آسیب می

بندي یا  جناح. کند را از کار منحرف می
دعوي کارکنان علیه یکدیگر، نیت و  ۀاقام

شور و شوق مشترك و دوجانبه که 
کانونی انگیزش درونی است  ۀنقط

  .تر شود ضعیف و ضعیف
اگر کارکنان بدانند که اطرافیان آنان     

برند، انگیزش  از کار خود لذت می
اگر مسائل . یابد درونیشان افزایش می

میان آید کارکنان احساس  سیاسی به
کنند که شغل آنان تحت تأثیر دستور  می

  .کار دیگران قرار دارد
هاي  ب حمایتتالش براي جل    

. کند سیاسی، تخصصی را نیز نابود می
سیاست در مسیر ارتباطات آشکار، وارد 

 ۀشود و در جریان اطالعات از نقط می
کند، و  ب مانع ایجاد می ۀالف به نقط

سان دانش و آگاهی متوقف  بدین
  .بیند شود و تخصص آسیب می می
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ر که مدیران درخصوص محیط کا هنگامی
آن را مستقر کنند،  ۀبیندیشند، طرح عرض

شکوفایی خالقیت را در دست خود  ۀکلی
ایجاد و شکوفایی خالقیت اغلب . دارند

 ةمستلزم آن است که مدیران در شیو
هاي کاري تغییر  تشکیل و تعامل گروه

که این کار در  با آن. وجود آورند بنیادي به
 ۀبسیاري از موارد نیازمند تغییر آگاهان

پذیر است و نتایج  هنگ است، اما امکانفر
اگر چنین نکنیم . آورد بار می چشمگیري به

ولی . شویم رو می با خطر بزرگی روبه

شود، سازمان سالح  خالقیت نابود نمی
هایش را از دست  رقابتی خود یعنی ایده

  .دهد می
که اطمینان دارید سازمان  حتی هنگامی

ت دق شما حامی خالقیت است نیز باید به
. خالقیت باشید ةمراقب عامل نابودکنند

برخی از این عوامل حتی در روشنایی هم، 
اما . شوند در زوایاي تاریک پنهان می

خالقیت  ةیابی رفتارهاي نابودکنند ریشه
طور که مطرح شد، باید  همان. کافی نیست

براي حمایت از خالقیت، آگاهانه کوشید که 
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ق راستی خال آمد آن، یک سازمان به پی
است که نه تنها در آن خالقیت وجود دارد، 

  .بلکه واقعاً شکوفا شده است
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  زاده دکتر حسن قاسم
  

  مقدمه 
خالقیت در سراسر تاریخ بشر حائز 
اهمیت بسیاري بوده است ولی امروزه 

اي  طور قابل مالحظه دالیل اهمیت آن به
در گذشته خالقیت . متفاوت از گذشته است

رفت بلکه اساساً  شمار نمی دانشی جامع به
با تالش و حتی ریاضت افراد خالق و 

عی الهام، و صورت نو سرانجام به
نهایی  ۀاي تصادفی به نتیج گونه به
  .رسید می

سال گذشته تا به امروز  50تقریباً از      
خالقیت از حالت تصادفی خارج شده است 

اي سنجیده و  گونه توانند به و افراد می
روشمند به خلق ابداعات، اختراعات و 

به عبارت دیگر . اکتشافات نایل آیند
صورت یک  شته بهقرن گذ خالقیت طی نیم

علمی گسترده درآمده و آموزش،  ۀرشت
  پژوهش و توسعه در مقیاسی وسیع در آن

  . رو به گسترش بوده است
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هاي  تغییرات پرشتاب در زمینه    
از ... اقتصادي، اجتماعی، فنی، فناورانه و

خالقیت و  ۀهایی که خود نتیج راه
هاي این عصر است و از سویی  نوآوري

لزم تن تحوالتی، خود مسبرخورد با چنی
خالقیت و نوآوري است؛ به همین دلیل 
امروزه خالقیت نه صرفاً یک دانش تجملی، 
یک نیاز یا یک ضرورت بلکه براي تمامی 

  .جوامع بشري شرط بقاست
درصد دانشمندان  90امروز بیش از     

 ةاند چراکه مخترعانی در زمر تاریخ زنده
ادیسون کم نیستند و در نتیجه 

اوردهاي علمی، اختراعات و اکتشافات دست
این دانشمندان، حجم عظیمی اطالعات و 

هاي کشف و انباشت شده در  دانش
، چنان ...هاي علمی، فنی، فناورانه و زمینه

نظام  ۀروبه فزونی است که یادگیري بر پای
 ۀکه اصوالً بر پای - آموزشی امروز
بسیار مشکل بلکه  - محفوظات است
بارت دیگر، دانش به ع. غیرممکن است

آموزش  ةکارشناسی حاصل از یک دور
تر، که روزي تا دانشگاهی و حتی پایین

کرد، امروزه  پایان عمر براي فرد کفایت می

ز ((چند صباحی بیش نخواهد پایید و 
دیگر نه تنها  ))گهواره تا گور دانش بجوي

بنابراین . یک فضیلت بلکه شرط بقاست
 - ت اطالعاتیچه موردنیاز است نه انباش آن

نیست بلکه  -شود سرعت منسوخ می که به
جا  از آن. یادگیري است ةیادگیري و نحو

چه حتی در آینده نزدیک  بینی آن که پیش
پذیر نیست، کسب  موردنیاز است، امکان

ها  توانایی حل مسائلی که از ماهیت آن
یابد، و این همان  خبریم، ضرورت می بی

  .خالقیت و حل خالق مسائل است
با توجه به این وضعیت، خالقیت و حل     

خالق مسائل در سراسر جهان اهمیت 
پژوهان  اي یافته است و دانش شایسته

هاي مختلف  بسیاري از کشورها، به شیوه
ها و فرایند  هاي متعدد، روش و در زمینه

خالقیت و حل خالق مسائل را فرا 
به عبارت دیگر، خالقیت اکنون . گیرند می

  .گیر شدن استدر مسیر فرا
در کشور ما، درخصوص برخی از     
هاي خالقیت، مطالعاتی انجام شده و  جنبه

همچنین، . کتب و مقاالتی، ارائه شده است
این مقوله از طریق تدریس و مشاوره 
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مورد توجه قرار گرفته و اقداماتی در این 
زاده،  ، قاسم1375(عمل آمده است  زمینه به

وص، سه در این خص). ، اسبورن1377
مهم خالقیت قابل طرح است که  ۀجنب

  :عبارتند از
  حل خالق مسائل،  - 1
 استعدادهاي خالقیت، - 2

 .خالقیت ةانگیز - 3

  

  حل خالق مسائل
توان  در روش حل خالق مسائل، می

تعاریف خالقانه گوناگونی عرضه کرد و 
هاي متعددي  براي هر تعریف نیز ایده

هاي  درنظر گرفت و سرانجام با روش
ها را ارزیابی  الق، بهترین ایدهارزیابی خ

مهم و نهایی در حل خالق  ۀمرحل. کرد
سازي بهترین  مسائل روش پیاده

هاست که در این مرحله نیز از  ایده
. شود هاي خالقانه استفاده می روش

ها سرانجام به تولید  مجموع این تالش
خدمتی نوآورانه یا  ۀمحصول یا عرض

دافی که کم ایجاد خالقیت در تمامی اه دست

هاي حل خالقی  ها از روش براي نیل به آن
  .شود، خواهد انجامید مسائل استفاده می

طور کلی، حل خالق مسائل فرایندي  به    
ترین تعریف از  مهم. اي است چندمرحله

فرایند حل خالق مسائل را اسبورن در 
، 1377(کتاب معروف و کالسیک خود 

این کتاب . عرضه کرده است) اسبورن
خالقیت و  ۀکتاب مرجع در زمین ۀمنزل به

البته . شود حل خالق مسائل آن استفاده می
 (Parnes  et  alپارنز،  جی بعد از سیدنی

1977: Noller & Parnes,1976 ( که از
آموزش  ۀهمکاران نزدیک اسبورن در زمین

و پرورش خالقیت بوده، فرایند وي را 
 نام فرایند حل تعدیل نمود و این فرایند به

پارنز معروف شد  - خالق مسائل اسبورن
علت سهولت  که امروز به) زاده قاسم(

یادگیري و مؤثر بودن آن، پرکاربردترین 
بعدي  هاي از پژوهش بسیاري ۀروش و پای

  ).Isaksen.) 1998. است
هاي حل  الزم به ذکر است که روش    

کار برده  خالق مسائل باید در مواردي به
ل موردنظر قبالً یا معض مسئلهشوند که 

ها و  حل کم راه هرگز بررسی نشده یا دست
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سازي آن در دسترس  هاي پیاده روش
در . قرار نداشته باشد مسئله ةکنند حل

ضمن حل خالق مسائل از آن جهت حائز 
مستقل است  مسئلهاهمیت است که از نوع 

اي که معضل وجود داشته  و در هر زمینه
دنظر حل خالق مور باشد و براي آن راه

هاي اجتماعی، اقتصادي،  زمینه -باشد
سیاسی، نظامی، علمی، تکنولوژیک، 

  .، قابل کاربرد است...شخصی، خانوادگی،
  

  استعدادهاي خالقیت
در این نگرش به موضوع خالقیت، 

هایی شناسایی شده که  ها و مهارت توانایی
استعداد خالقیت را تشکیل مجموعاً 

 .Guilford: 1375تورنس، ( دهند می

تورنس از مشهورترین  پال ئی) 1997
دانشمندان در این زمینه است که بیش از 

هاي  پژوهش ةهزار کتاب و مقاله دربار
مشترك او و همکاران و دانشجویانش 

  .وجود دارد
هاي تورنس در  اي از پژوهش خالصه    
هاي خالقیت در  ها و مهارت توانایی ۀزمین

و  هاي خالقیت کتاب استعدادها و مهارت

تورنس، (ها  هاي آزمون و پرورش آن راه
در این کتاب شانزده . آمده است) 1375

توانایی و مهارت شناسایی شده که هر یک 
اي از خالقیت یک فرد را تشکیل  جنبه
تورنس هر یک از تعریف، پرورش . دهد می

ها را عرضه و براي هر یک،  و ارزیابی آن
ي هاي متعدد ها تمرین اي از آن یا مجموعه

ها  این توانایی ۀاز جمل. طرح کرده است
فکري یا  ابتکار، بازفکري، انعطاف و روان

توانایی ایجاد تعدادي ایده (ها  سیالن ایده
از کاربردهاي این . است) در واحد زمان

جنبه از خالقیت شناسایی افراد خالق است 
هاي مشهور  منظور آزمون که تورنس بدین
رنس را هاي تفکر خالق تو خود، آزمون

هاست تدوین کرده است که سال
هاي تفکر  آزمون ۀپرکاربردترین مجموع

  .خالق است
هایی که  بدیهی است استفاده از تمرین    

دهند، در  ها را پرورش می این توانایی
پرورش خالقیت فرد بسیار مؤثر و حائز 

  .اهمیت است
  

  



 

 131

فت
هیا
ر

   
   

   
   

   
  

ره 
شما

شم
و ش

ت 
یس

ب
_

ان 
ست

زم
13

80
  

  انگیزه خالقیت
هاي  تراز آمایلی، رئیس مرکز پژوهش

بازرگانی دانشگاه هاروارد، همراه  ةدانشکد
ین بیش تربا همکاران و دانشجویانش، 

خالقیت  ةها را درخصوص انگیز پژوهش
وي . (Amabbile, 1996)انجام داده است

در کتاب شکوفایی خالقیت کودکان 
، به تفصیل سه جزء خالقیت )1377آمابلی،(

 ۀرا که عبارت است از مهارت در زمین
کر خالق، رفتار و هاي تف مربوط، مهارت

درونی، مورد بحث  ةعملکرد خالق و انگیز
اي  دهد و در فصل جداگانه قرار می

ترین عامل مؤثر در خالقیت را شرح  مهم
کند که اگر  وي براین نکته تأکید می. دهد می

علت عالقه، لذت و  افراد در درجه اول به
ن آرضایت حاصل و چالش کار به انجام 

ها یا  ریق انگیزهنه از ط(مبادرت کنند 
ترین شرایط  در خالق) فشارهاي برونی
آمابلی این اصل را از . قرار خواهند گرفت

  .نامد درونی خالقیت می ةاصل انگیز
 ۀکه کودك در زمین براي اطمینان از این    

درونی  ةخاصی از فعالیت خود داراي انگیز
برونی است، آمابلی آزمونی  ةیا انگیز

پدر و مادران و  عرضه کرده است که به
کند و  مربیان در این زمینه کمک می

ترتیب ابزار الزم براي برخورد یا این  بدین
ترین چالش بزرگساالن در پرورش  مهم

کمک به کودك در یافتن  - خالقیت کودکان
اي که  محل تقاطع خالقیت خود یعنی زمینه

ها و عالیق کودك  استعدادها، مهارت
در  - دان بریکدیگر منطبق و هماهنگ

  .گیرد ها قرار می دسترس آن
ها و مفاهیم  الزم به ذکر است که روش    

بزرگساالن نیز قابل تعمیم  ةکتاب دربار
توان مدیران یک  براي مثال، می. است

سازمان را به والدین، کارکنان را به 
کودکان و محیط سازمان را به محیط 

آمابلی در آخر کتاب . خانواده تشبیه کرد
اي تدوین کرده است که پاسخ  پرسشنامه

ها مناسب بودن یا  کودك به آن پرسش
نبودن محیط خانواده براي پرورش 

با . کند خالقیت کودك را مشخص می
این پرسشنامه به کارکنان یک  ۀعرض

توان متناسب بودن  سهولت می سازمان به
یا نبودن محیط سازمان براي تسهیل بروز 

  .خالقیت کارکنان را بررسی کرد
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اگرچه آمابلی در این کتاب بر اصل     
درونی خالقیت تأکید دارد، ولی در  ةانگیز

حمایت از  ةیک طرح جامع پژوهشی دربار
خالقیت کارآفرینان، به این نتیجه رسیده 

بیرونی  ةاي از انگیز است که نوع ویژه
درونی قرار  ةتواند در خدمت انگیز می
به این شکل که هر نوع عامل بیرونی . گیرد

کند، یا  که احساس کفایت فرد را حمایت می
درگیري عمیق فرد را با اصل کار توانمند 
سازد، بدون آنکه احساس خودمختاري 
وي را تحلیل برد، باید به انگیزش درونی 

آمابلی این نوع عوامل را ... خواهد افزود
 (synergistic)انگیزش هم نیروزاي 

هایی که  همچنین، پاداش. نامد برونی می
که حاکی از کنترل  فایت فرد را بدون آنک

باشند یا فرد را قادر به انجام کارهاي 
هاي  عنوان انگیزش توانند به جالبی کنند، می

  .نیروزاي برونی عمل کنند هم
عالوه بر موارد فوق، مطالعاتی نیز در     
آموزش خالقیت انجام شده که  ۀزمین

هاي موفق امریکا در امر  تجارب سازمان
خالقیت، همچنین چگونگی آغاز و  آموزش

زاده،  قاسم(کند  تداوم کار را عرضه می

تعمیم این  ةدر این مطالعات شیو). 1375
تجارب به اختصار بیان گردیده و 
پیشنهادهایی براي آغاز کار آموزش 

هاي مختلف  خالقیت در کشور، در سازمان
هاي آموزشی عرضه  ویژه سازمان و به

 ۀگان مطالب سه شده است؛ یعنی بر اساس
هاي امریکایی  فوق و تجارب سازمان

توان روح خالقیت را اساس و راهنماي  می
هاي آموزش خالقیت در  برگزاري دوره

 ۀمنزل صنعت و در آموزش و پرورش، به
مطالب یک دوره آموزش خالقیت در تمامی 

هاي دانشگاهی، و هرکجا آموزش و  رشته
  .کاربرد خالقیت مدنظر باشد، قرار داد

اي از  بخش بعدي این مقاله که خالصه    
خالقیت و خالقیت آینده  ةآیندکتاب 

 ۀجارمن، ترجم جرج لند و دکتر بت(
درخشانی را  ةاست، آیند) 1375زاده،  قاسم

نفع  به تصویر کشیده که در آن جهان به
. کند افراد و جوامع بشري کار می ۀهم

ها و مفاهیم  که خواهیم دید، روش چنان
نه صرفاً مطالبی نظري بلکه مطالبی کتاب 
نحوي گسترده در سراسر جهان  که به
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مورد استفاده قرار گرفته و نتایج مطلوبی 
  .بار آورده است به
  

  خالقیت و آینده
موضوع خالقیت به دلیل گسترش فراوان 

آموزش و پژوهش در آن در  ۀو توسع
سراسر جهان بسیار فراتر از موضوع یک 

ن هدف ما بررسی این بنابرای. مقاله است
موضوع نیست که هدف اصلی این مقاله 

هایی است  معرفی حقایق، مفاهیم و روش
شباهت روند رشد و تکامل  ةدهند که نشان

در طبیعت با فرایندي است که انسان در 
جوید که  هنگام تفکر خالق از آن بهره می

در نتیجه ماهیت تغییرات پرشتاب و 
سیار گویا و نحوي ب انگیز امروز به حیرت

شود و برهمین  باورکردنی روشن می
شود که چرا امروز  اساس مشخص می

چنین فلج شده  انسان در مقابل تغییرات این
شود که در این  است و سرانجام آشکار می

عصر قوانین جدیدي حاکم است که با 
هاي  بینی متعارف امروزي تفاوت جهان

این  ۀکه بشر برپای اساسی دارد و مادامی

انین جدید فکر عمل نکند قادر به برخورد قو
  .با مشکالت این عصر نخواهد بود

بینی جدید از آن  این قوانین و جهان    
جهت حائز اهمیت است که خصومت، 

هاي  تبعیض، جنگ، استثمار و سایر خصلت
غیرانسانی را مردود دانسته و مانع حل 

ها، جوامع و  مسائل امروز افراد، سازمان
که این  کسانی. داند جهان میطور کلی  به

نویسندگان  -اند موضوع را کشف کرده
جورج (خالقیت و خالقیت آینده  ةکتاب آیند

با استفاده از  - )1379لند و دکتر جارمن، 
ا و مفاهیم حاصل از این کشفیات ه روش
هاي بسیاري را در سراسر جهان  ازمانس
از زوال ) ویژه در کشورهاي پیشرفته به(

هاي دیگري را  اده و سازمانحتمی نجات د
 ةآنها آیند. اند سوي موفقیت سوق داده به

خودشان  ۀدرخشانی را، که به گفت ةبالقو

دهند و  نوید می ))کند به نفع همه کار می((
هاي  معتقدند که امروز در تمامی فعالیت

شود  شرطی حاصل می انسانی موفقیت به
که در محیط کار و زندگی و در همه 

با دیگران نه تنها اصل دوستی مان روابط
و احترام را رعایت کنیم و از تبعیض 
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وجوي  جد در جست بپرهیزیم، بلکه حتی به
ها و ادیان و  افرادي از نژادها، قومیت

مند  هاي متفاوت باشیم تا با بهره فرهنگ
شدن از تنوع حاصل به غناي محیط 

  .مییابیفز
بینی  جهان((یکی دیگر از اصول دیدگاه     
با زیستن براساس ((، آن است که ))قخال

هاي مشترك، دنیا را به مکان بهتري  ارزش
اگر اصول  )).براي زندگی تبدیل کنیم

کافی گسترش  ةانداز بینی خالق به جهان
با توجه به نتایج حاصل از کاربرد (یابد 

ها، احتمال چنین گسترشی بسیار  وسیع آن
صلح و دوستی و ) رسد نظر می باال به
به عبارت دیگر، . فراگیر خواهد شد آرامش

رعایت انسانیت در کسب و کار، تجارت، 
جا  مدیریت، سیاست و خالصه در همه

این همان . امري ضروري و حیاتی است
پیامی است که در طول تاریخ بشر، 
متفکران، مصلحان و پیامبران بر آن تأکید 

ها  بینی خالق این پیام اند یعنی جهان کرده
 - سرانجام - ثابت کرده کهرا توسط علم 
اي جز انسانیت ندارد، زیرا  انسان چاره

که خواهیم دید، این قانون طبیعت  چنان
  .است

   

  
  

هاي خود  دکتر جورج لند ضمن پژوهش
رشد  ۀدرخصوص کاربرد خالقیت در زمین

هاي بسیار  ها کشف کرد که سلول سلول
ریز در فرایند رشد خود دقیقاً همان 

کنند که انسان در فرایند  مراحلی را طی می
دکتر لند کشف خود یعنی . تفکر خالق

العاده پیچیده تفکر  همانندي فرایند فوق
ها را با دانشمندان  خالق و رشد سلول

ها  برجسته بیولوژي در میان گذاشت و آن
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ها  نیز تأکید کردند که فرایند رشد سلول
  .مانند فرایند تفکر خالق انسان است

هاي  دي لند در زمینههاي بع پژوهش    
شناسی،  بیولوژي، ژنتیک، شیمی، مردم

شناسی و فیزیک اتمی حاصل از آن  کیهان
است که در تمامی این موارد نیز همان 

 ۀنتیج. فرایند طبیعی خالقیت وجود دارد
دگردیسی لند بود که  ها تئوري این پژوهش

در کتاب کالسیک وي با عنوان رشد کنید 
 ,Land(دگردیسی اصل جامع : یا بمیرید

  . ، به تفصیل شرح داده شده است)1973
جارمن،  دکتر لند با همکاري دکتر بت    

ماهیت تغییرات  ۀکه وي نیز در زمین(
داراي تحقیقات و تجارب مدیریتی وسیعی 

این تغییرات خالق طبیعی را  نتایج) است
براي تشریح ماهیت تغییرات عصر حاضر 

در این  مدیریتی که موفقیت را ةو شیو
لند . اند کند، تعمیم داده پذیر می عصر امکان

در جریان رشد  دهند که و جارمن نشان می
موجودات، سه دوران مختلف و کامالً 

بینی  قوانین و جهان متمایز وجود دارد که
دیگر کامالً متفاوت، و  ةهر دوره با دور

گذار از یک دوران به دوران بعدي مستلزم 

وعی انفصال از دوران بینی یا ن تغییر جهان
نقطه ((گذار  ۀبه این مرحل. پیشین است

  .شود اطالق می ))انفصال
فرایند رشد و تغییر در طبیعت را     
توان به فرد، یک سازمان، یک جامعه،  می

ویژه تمدن بشري  زناشویی و به ۀیک رابط
با این کار اصول و قوانین . تعمیم داد

ی هاي انسان موفقیت از تمامی فعالیت
  .    شود استخراج می

لند و جارمن پس از تشریح سه دوران  
رشد و تغییر و نقاط انفصال در طبیعت، 
ماهیت را در موارد فوق سازمان، جامعه 

هاي اصلی از دیگر بحث. کنند ارائه می... و
کتاب، روشن کردن ماهیت تغییرات 

کننده امروز و قرار داشتن  پرشتاب و گیج
  .فصال استان ۀتمدن بشر در نقط

  

سه جنبه مهم خالقیت، حل  ●
خالق مسائل، استعدادهاي 

  .خالقیت است ةخالقیت و انگیز
      



 

 136

فت
هیا
ر

   
   

   
   

   
  

ره 
شما

شم
و ش

ت 
یس

ب
_

ان 
ست

زم
13

80
  

بینی  که ذکر شد قوانین و جهان چنان     
هاي دیگر کامالً متفاوت  هر دوران با دوران

دهند که  است و نویسندگان نشان می
چگونه بشري که مدتهاست با طرز فکر 

کند، پس از گذار از  دوران دومی زندگی می
بینی  انفصال، که مستلزم تغییر جهان ۀنقط

خالق دوران سوم است، به موفقیت دست 
بینی خالق را  ها جهان آن. خواهد یافت

 - بینی دوران دوم تشریح کرده و با جهان
کنند و به  مقایسه می - بینی منطقی جهان
بینی  دهند که جهان ترتیب نشان می این

ر این عصر کارساز منطقی دوران دوم د
نیست و براي موفقیت و تطبیق و هماهنگی 
با تغییرات دوران سوم باید خود را به 

اکنون این . بینی خالق مجهز کرد جهان
  .شود اصول به اختصار شرح داده می

  

  بینی خالق اصول جهان
بینی خالق داراي سه اصل بنیادي  جهان

. است ))کشش آینده((و  ))اتصال((، ))خالقیت((
توانیم نیروهاي طبیعت  از این دریچه می

ببینیم و از  -که محرك عصر ما هستند -را
با نگاهی به هر یک از . ها استفاده کنیم آن

دوران سوم، چگونگی رد و  ۀگان اصول سه
م تغییرات دوران سوم در وأقبول ت
امروز را که مردم آن  ۀها و جامع سازمان
طور ناخودآگاه ولی با بصیرت  را به
  .کنیم دهند، بررسی می ونی انجام میدر
  

  خالقیت

در دوران سوم، فرایند رشد خالق 
هاي  دستیابی بر امکانات و توانایی

در این . کند نیافته یک نظام تأکید می دست
دوران مسیر فرایندها از منطقی و مستقیم 

یابد و  به نوآورانه و ناپیوسته تغییر می
 حل((روش  ةراهبرد اساسی انسان دربار

تبدیل به اجزا و سپس بازگشت به  ))مسائل
هاي گسترده و  کل به روش تدوین فرصت

جاي تفکر در  به. کند ابتکاري حرکت می
هاي  کار بردن پاسخ خصوص یافتن و به

سنتی، کمک به  ةو آزمایش شد ))صحیح((
جدایی اساسی  - نظیر هاي بی ایجاد پیشرفت

سوي  نظام به. آید وجود می به -از گذشته
ها حرکت کرده و این کار  ریدن غیرممکنآف

نحوي  را نه صرفاً با انجام کارها به
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متفاوت بلکه با انجام کارهاي متفاوت 
  .بخشد تحقق می

  

  
  اتصال

علت اتصال  هاي دوران سوم به سدشکنی
که جدید و متفاوت   چه و آن آن و ادغام 

 نهاي دورا اتصال. پیوندد است به وقوع می
ها  ها و همانندي ابهتمش ۀدوم که برپای

سوي وارد کردن تمام  استوار است به
هرچند که متفاوت و در  - هاي نظام بخش

ها  انسان. دهد تغییر مسیر می - تضاد باشند
که به دلیل ترس از عدم اعتماد متقابل از 

اند، براساس صراحت و  یکدیگر جداشده
صداقت آشکار، دوستی، اعتماد، احترام 

زنجیري مستحکم واقعی و عشق به شکل 
هاي مجزاي نظام  بخش. شوند متحد می

موفقیت،  ۀآیند و در نتیج گردهم می
 بینی پیش غیرقابل  وجوش و انرژي جنب

. آید وجود می به (hybrid)پیوند از  حاصل 
دوران سوم با پویایی و طراوت اجتماعی 

تمامیتی متقابالً وابسته، . شود شکوفا می
مامیت بیش از نهد چراکه ت تنوع را ارج می

  .اجزاي آن است ۀمجموع
  

  کشش آینده

توانند از  افراد و کل تمدن بشري اکنون می
فشار و قید الگوهاي گذشته رها شوند و 
. در جهت کشش امکانات آینده حرکت کنند

هاي  که بر محدودیت جاي آن راهبردها به
توانند بر  گذشته و سنتی تأکید کنند، می
هاي  اناییتصویري از استعدادها و تو

ترین و  اساسی. آل متمرکز شوند ایده
از جمله (ترین اصل در هر سازمان  عملی

قدرت افرادي است که یک هدف ) خانواده
  .کنند و نسبت به آن متعهدند را دنبال می

امروز نه تنها بین  ةکشش آیند    
هاي جهان  ها بلکه میان تمام بخش سازمان
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. آورد وجود می اتصال و یکپارچگی به
اکنون دورترین نقاط جهان توسط 

هاي فضایی قابل دسترسی هستند  ماهواره
افتد، گویی در همه جاي  چه اتفاق می و آن

ما جهان . نقاط اتفاق افتاده است ۀدنیا و هم
هم هستیم و اگر غیر از این فکر  متصل به

  .بریم سر می کنیم در توهم به
  

  قوانین جدید
، باید براي موفقیت در جهان دوران سوم

 ةقوانین کاري منطبق با تغییرات گسترد
با تغییرات  هاین دوران اتخاذ کنیم ک

اي که ما را احاطه کرده است  گسترده
قوانین . ها بهره جوید گرا بوده و از آن هم

بینی خالق، ماوراي  اصول اساسی جهان
مان  انفصال به ما در سفر تکاملی ۀاین نقط

  .سوق خواهد داد
  

  ایش خالقآزاد کردن گنج
این بعد مستلزم مواردي به شرح زیر 

  :است
تشویق تفکر خالق جهت ارتقا و  -    

  گسترش تفکر منطقی، 

طور  که هر فرد به تشخیص این -    
زمان هم در حال بودن و هم در حال  هم

  شدن باشد،
ها، قوانین و  جذب روش -    

استانداردهاي قابل انعطاف و همچنین 
  ؛هاي چندبعدي نقش
منحصر  ةها بر شیو گذاري فعالیت پایه -    

ها هر فرد بتواند  به فرد که با استفاده از آن
براي تبدیل سازمان و جهان به مکانی بهتر 

  .براي زندگی، ایفاي نقش کند
    

  هاي نظام متصل کردن تمامی بخش
  :گیرد این بعد موارد زیر را دربر می

ادغام چیزها و کسان جدید و متفاوت  -    
ین ترتیب پذیرفتن غناي حاصل از و بد

  گوناگونی توانمند کردن خودشکوفایی،
هاي اجتماعی  گذاري نظام پایه -    

براساس ارتباط مستحکم و وابستگی 
  متقابل،

جایگزین کردن اعتماد و همکاري -    
  جاي تضاد و رقابت، به

ها و وظایفی که  ها، نقش ادغام فعالیت -    
  .دنددر گذشته از یکدیگر جدا بو
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جایگزینی لنگرگاه گذشته با کشش 

  آینده
این بخش شامل مواردي به شرح زیر 

  :است
خلق تصویري نیرومند و جذاب از یک  -    
  آل و مورد قبول همه، ایده ةآیند
گیري روزانه براساس تصویر  تصمیم -    

  گذشته، ۀجدید و نه بر پای
مردم  ۀکه هم حصول اطمینان از این     

ش مشارکت در تصویر فرصت ایفاي نق
  .جدید را دارند

  

بشر در نقطه : روند تکامل تمدن

  انفصال
خالقیت و خالقیت آینده  ةدر کتاب آیند

موارد اجتماعی بحث شده است که  ةدربار
از بین این موارد، تمدن بشري تمامی 

همین  به. دهد موارد را تحت تأثیر قرار می
  .شود اي از آن عرضه می جهت خالصه

ن اول تمدن همان، زمان دورا    
غارنشینی و صحرانشینی است که بشر در 
آن زمان مقهور طبیعت بود، خود را جزئی 

کرد و براي آن احترام  از آن تلقی می
بینی این دوران  جهان. فراوانی قائل بود

ر اپس از گذ. تحت تأثیر ارواح قرار داشت
 ۀر از نقطاگذ -از دوران اول به دوران دوم

اقتصاد از شکار حیوانات و  - انفصال اول
استفاده از میوه و برگ درختان، به اقتصاد 
با ثبات کشاورزي تغییر یافت ولی 

ها گراي دوران اول مدتروح بینی جهان
ادامه داشت و اگرچه عمالً از حدود ده 

حاکم بر اقتصاد،  بینیهزارسال پیش جهان
بینی  بینی منطقی بود اما این جهان جهان

ها و هندیان و  که چینی نفقط پس از آ
یونانیان، منطق و علت و معلول را کشف 
کردند، با تأخیري چندهزار ساله در زندگی 

عنوان  روزمره و نه صرفاً اقتصاد به
  .بینی حاکم پذیرفته شد جهان

ر از اگذ - انفصال دوم ۀاکنون در نقط    
تأخیري  -دوران دوم به دوران سوم

که اقتصاد  یمعن بدین. مشابه رخ داده است
زندگی بشر از اوایل قرن بیستم تاکنون 

کشفیات دوران سوم فیزیک مدرن و  ۀبرپای
هاي حاصل از این  تحت تأثیر فناوري

کشفیات قرار داشته است، نزدیک به یک 
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اما . قرن است که در دوران سوم قرار دارد
نگرش به جهان را با  ةبینی و شیو جهان

 - منطقیبینی  جهان - دوم ندیدگاه دورا
ارزیابی و مسائل فردي، سازمانی، 

بینی  را با این جهان... اجتماعی، سیاسی و 
که جهان در  کند درحالی تجزیه و تحلیل می

گذار از دوران دوم به  - انفصال دوم ۀنقط
بینی  قرار دارد و باید جهان -دوران سوم

  .دوران سوم نیز حاکم باشد
انفصال آن  ۀهاي این نقط از ویژگی     

بازرگانی، -هاي صنعتی است که سازمان
هاي  سیاستمداران و احزاب سیاسی، بنگاه

غیرانتفاعی و خیریه براي حل مشکالت 
تداوم  ۀخویش که خود نتیج ةفزایند
جاي کاربرد  بینی دوران دوم، به جهان

 بیش تراصول دوران سوم است، هرچه 
دست  کنند نتایج معکوس به تالش می

ي غرق بیش تر آورند و در مشکالت می
کار را تغییر  ةلند و جارمن چار. شوند می

بینی خالق  جهان ۀدیدگاه و عملکرد برپای
  .دانند می
  

 جهان هاي روش و مفاهیم بودن عملی

  بینی خالق
عملی بودن مفاهیم و  ةلند و جارمن دربار

بینی خالق براین اعتقادند  هاي جهان روش
ین بیش تربیش از هر چیز، ((: که

کار بردن این مفاهیم  را براي به کوششمان
در زندگی شخصی و خانوادگی خود 

هایی  ها صرفاً ایده کنیم و این صرف می
عالوه برآن، این مفاهیم . تئوریک نیستند

هاي متعدد در  وسیله هزاران فرد و گروه به
سراسر جهان مورد استفاده قرار گرفته 

ها را با  ها این کشفیات و ایده است و آن
در زندگی شخصی خود و در  موفقیت
کار  هاي کوچک و بزرگ به سازمان
  ).1379لند، جورج و همکاران، ( )).اند برده

هاي خارج از کتاب  عالوه براین، بررسی   
هاست سازمانی به  مؤید آن است که مدت

رهبري لند و جارمن، مدیریت و عملکرد 
بینی خالق را در بسیاري از  جهان ۀبرپای

صنعتی  ۀرهاي پیشرفتهاي کشو سازمان
وشش سازمان  کم بیست اجرا کرده و دست
هاي مختلف  ها در ایالت تحت لیسانس آن

امریکا، در برزیل، مکزیک و استرالیا براي 
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بینی  ها و مفاهیم جهان سازي روش پیاده
  .کنند خالق فعالیت می

 ۀکه تغییرات شگرفی در نتیج با آن    
بینی خالق در مؤسسات  اتخاذ جهان

... صنعتی، دولتی، غیرانتفاعی و. ازرگانیب
نگري است اگر  ادهسوجود آمده، بازهم  به

بسیار  ةانتظار داشته باشیم در آیند
نزدیک، در سطح یک جامعه شاهد تغییر 

 ))بینی خالق جهان((به  ))بینی منطقی جهان((
 ۀکه گفته شد، گذار از نقط چنان. باشیم

انفصال اول و ورود به دوران دوم، 
هزاران سال به طول انجامید، اما اکنون 

که از آغاز ورود به اقتصاد و  درحالی
هاي دوران سوم بیش از صد سال  فناوري
گذرد، با توجه به سرعت پرشتاب  نمی

تغییرات در این عصر، شاید از دوران 
  .سوم چندان دور نباشیم

  

  کاربرد مدیریت دوران سوم ةآیند
هزار  هباید توجه داشت که بشر در طی د

بینی منطقی را پذیرفته  تدریج جهان سال، به
به همان (را مانند تنفس  و سرانجام آن

صورت جزئی از  به) اندازه ناخودآگاه

سرشت خود درآورده و در تمامی ابعاد 
از . صورت اصل قرار داده است زندگی به

بینی  بینی به جهان رو تغییر این جهان این
وجود  نبا ای. خالق، چندان آسان نیست

ها، حتی  تردیدي نیست که افراد و سازمان
طور بالقوه  در کشورهاي درحال توسعه به

در . بینی خالق را دارند توانایی اتخاذ جهان
تر است  سطح جامعه کار بسیار پیچیده

ولی بدیهی است در بین کشورهاي درحال 
باالیی از  ۀکشورهایی که در مرحل ۀتوسع

ناوري قرار توسعۀ اقتصادي، اجتماعی و ف
هاي گیريدارند و یا دست کم در تصمیم

خردگرایی وجود شان درجۀ باالیی از ملی
انفصال دوم را  ۀگذار از نقط دارد، توانایی
 ةصورت شاید پدید در این. خواهند داشت

 ۀبه منزل (late Starter) ))دیرآغازگري((
 ۀبرپای ۀکه در توسع چنان -یک راهبرد

در این زمینه  -فناوري صادق بوده است
  .نیز قابل تعمیم باشد

درخصوص تعمیم راهبرد      
انفصال  ۀدرگذار از نقط ))آغازگري دیر((

نویسندگان : است قذیل قابل تعم ۀدوم، نکت
نویسان و  کتاب مذکور معتقدند که تاریخ
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نظران علوم اجتماعی بر این نکته  صاحب
ها  درصد از انسان 2توافق دارند که تقریباً 

اند که  ختراعات و اکتشافاتی دست یافتهبه ا
. دنیا را تا این مرحله به پیش برده است

که امروز خالقیت فقط  حال با توجه به این
به افراد معدودي اختصاص ندارد بلکه در 
دسترس تمامی افراد جامعه است، 

اي که بتواند از خالقیت اعضاي  جامعه
اش با  فاصله ،ي بهره جویدبیش تر

هاي  شرفته، نسبت به فاصلهکشورهاي پی
. خواهد شد کم ترمراتب  نجومی فعلی، به

تواند  اي می هاي قابل مالحظه چنین فاصله
وجود آید،  بین کشورهاي پیشرفته به

هاي  ویژه اگر کشوري فقط از راه به
که در بخش اول (مرسوم پرورش خالقیت 

) طور خالصه شرح داده شد این مقاله به
 ۀفناوري مدیریت نقطاستفاده نکرده و از 

  .بینی خالق بهره بگیرد انفصالی و جهان
 ۀها براي هم به هرحال این واقعیت

تواند یک هشدار و نیز یک  کشورها می
شاید براي کشورهاي . فرصت باشد

درحال توسعه که براي همگام شدن با 
  هاي این عصر عزم راسخی دارند،  پیشرفت

  .بینی خالق بهره گیرد انفصالی و جهان
  

  بینی منطقی  تدریج جهان بشر به ●

را پذیرفته و سرانجام آن را مانند 

صورت جزئی از سرشت  تنفس به

خود درآورده و در تمامی ابعاد 

صورت اصل قرار داده  زندگی به

  .است

      
بینی خالق یک راهبرد مناسب  اتخاذ جهان

قدر مسلم لند و . باشد ))دیرآغازگري((
تواند  ارند که میاي د هاي تازه جارمن حرف

هاي اقتصادي، صنعتی،  براي سازمان
جهان و .... آموزشی، پژوهشی، دولتی و

ویژه براي رهبران جوامعی که به  به
هماهنگی با روند پیشرفت سریع روز 

کننده  نحوي قانع متعهدند، الگویی باشد تا به
چه را که در پس روند  و باورکردنی، آن

کننده  گیج انگیز و تالطم، پرشتاب و شگفت
 ۀکنند، خالص امروز قرار دارد، ترسیم می

که آینده را نه گسترشی از گذشته بلکه  آن
دانند  تبلوري از تصویر خالق و بدیعی می



 

 143

فت
هیا
ر

   
   

   
   

   
  

ره 
شما

شم
و ش

ت 
یس

ب
_

ان 
ست

زم
13

80
  

که شخص، سازمان و جامعه براي خود 
رو شناخت  از این. کنند تدوین و تدبیر می

مدل مزبور، که ماهیت تغییرات امروز را به 
ریزي  تواند در برنامه کند، می ما معرفی می

بسیار مفید و ) از جمله در کشور ما(آینده 
  .حتی ضروري تلقی شود

آینده خالقیت به اعتقاد نگارنده کتاب     

شورانگیز و  تصویري و خالقیت آینده،
این . کند درخشان از آینده را ترسیم می

بشري و  ۀتصویر، انسانی شدن جامع

در  کم ها را دست صلح و دوستی بین ملت
با توجه به  هدهد؛ ک حد بالقوه نوید می

گستردگی کاربرد آن نه امروز و فردا اما 
اي نه چندان دور شاهد آن  شاید در آینده

  .باشیم
هاي  امید است این مختصر بتواند پیام     

اصلی کتاب را بیان کند و شور و شوق 
وجود  تصور جهان آینده را در خواننده به

  .آورد
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  بررسی نقش عوامل شخصیتی، 
  سازمانی و اجتماعی در نوآوري

  مدیران آموزشی
  دکتر محمدعلی زکی

  )ع(ت علمی دانشگاه امام حسینئعضو هی
  

  

  چکیده
بررسی و مطالعه نوآوري در یک سازمان 

اي از تولیدات  خش قابل توجهآموزشی ب

. مطالعات سازمانی است ۀعلمی در زمین

گذشته از شناخت ماهیت نوآوري، بخشی 

هاي پژوهشی به  از تحقیقات و زمینه

تأثیر عوامل متعدد شخصیتی، ((آزمون 

 ))سازمانی و اجتماعی بر میزان نوآوري

این پژوهش تأکید  ةهدف عمد. تمایل دارند

حاضر، گزارش  ۀمقال. بر نقش مدیران است

اي از نوع پژوهش پیمایشی  فشرده

(Survey study)  است که اطالعات آن از

. آوري شده است طریق پرسشنامه جمع

آوري، با  هاي پژوهش پس از جمع داده

در  SPSSاستفاده از برنامه کامپیوتري 

جهت تحلیل آمارهاي  Windowsمحیط 

، تحلیل x2و  tهاي آزمون  متکی بر روش

یانس و تحلیل رگرسیون چندگانه وار

این تحقیق در جهت اهداف . بررسی شد

هاي به  گانه به تحلیل و نتایج داده شش

  .پردازد دست آمده می
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تحقیق و تعریف  ۀمسئلطرح 

  مفاهیم
مبحث نوآوري یک از مباحث اساسی 
مطالعات سازمانی است که با توجه به 

هاي اصلی  توان به پرسش نوع سازمان می
. در این زمینه پاسخ گفت پژوهش

هاي پژوهشی  درخصوص نوآوري زمینه
تحقیق حاضر متکی . متعددي مدنظر است

  :بر یکی از موارد ذیل است
میزان نوآوري در سازمان ) الف   

آموزشی در میان مدیران و معلمان چه 
  مقدار است؟

عوامل مؤثر و متعدد در نوآوري ) ب   
  کدامند؟

زشی و تربیتی آثاروپیامدهاي آمو) ج   
  نوآوري در سازمان آموزشی چیست؟

شناختی، نوآوري  از نظر روش    
شود که در تمام  متغیري مستقل تلقی می

ابعاد اداري، آموزشی و تربیتی از سوي 
مدیران و معلمان مراکز آموزشی دربر 

از سویی . مدهایی استآآثار و پی ةدارند
اي  توان نوآوري را متغیر وابسته دیگر می

صورت پرسش  تلقی نمود؛ که در آن

اساسی، بررسی میزان تأثیر عوامل 
گوناگون شخصیتی، سازمانی و اجتماعی 
بر میزان نوآوري مدیران آموزشی مطرح 

  .شود می
 نوآوري درتعریف نظران صاحب

(innovation)، هاي گوناگونی عرضه  ایده
  :ها عبارتند از اند که اهم آن کرده

لی و کاربردي نوآوري یا ابداع، عم((
هاي نو و بدیع  ساختن افکار و اندیشه
  ). 1371الوانی، ( ))ناشی از خالقیت است

به ) ایده نو(نوآوري، تبدیل خالقیت (( 
ت، یلبرشا( ))است) سود(عمل یا نتیجه 

1375 .(  

نوآوري، فرایند اخذ ایده خالق در تبدیل ((
هاي جدید  آن به محصول، خدمات و روش

  ).1373انبیز، ر( ))عملیات است
  

  ضرورت و اهمیت موضوع تحقیق
نوآوري را  ۀضرورت و اهمیت مطالع

توان در دو مورد ذیل  می
    .Rubbins) 1995(کرد بررسی

هاي کاربردي در  یکی از شاخه) الف   
مطالعات سازمانی، مدیریت تحول است و 
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طور خاص یکی از محورهاي  نوآوري به
تحول اساسی در مباحث مدیریت تغییر و 

حفظ و  ۀالزم. آید شمار می سازمانی به
ها، پذیرش و استقبال از  بقاي سازمان

تحوالت پرشتاب . تغییر و تحول است
جهانی در علم و فناوري، صنعت و 

ها را برآن  مدیریت بسیاري از سازمان
داشته تا اهداف، گرایش و عالیق خود را 

کارگیري خالقیت و نوآوري  در جهت به
آخر قرن  ۀدوده عدر واق. هدایت کنند

هاي پرشتاب  توان سال بیستم را می
. ها دانست ها و نوآوري گسترش خالقیت

اي باید خود را  ها در چنین برهه سازمان
در جهت مدیریت تحول و نوآوري آماده 
. کنند و به خالقیت و نوآوري روي آورند

هاي  این ضرورت خصوصاً در سازمان
  .تر است آموزشی ملموس

جا مطرح  نوآوري از آن ۀمطالع) ب   
توان  مند می شود که در رویکردي نظام می

ها  افراد، گروه: به نوآوري چنین نگریست
 ۀمنزل هاي خالق و نوآور به و سازمان

شوند که  ها تلقی می هاي سازمان ورودي
هاي خالق،  از طریق فرایندها و موقعیت

کنند و  تغییر و تحول را ایجاد می ۀزمین
هاي نظام تولیدات و  وجیموجب خر

  .شوند مصوالت خالق و نوآور می
توان نتیجه گرفت که در  بنابراین می    

سازمان آموزشی، مدیریت و مدیران 
خالق و نوآور یکی از ارکان پیشرفت 

شوند  سازمان آموزشی در آینده تلقی می
هاي خالق و نوآور در  خروجی ۀو الزم

سازمان آموزشی، وجود مدیران و 
  .لمان خالق و نوآور استمع

  

  
، عملی و کاربردي ساختن افکار و نوآوري یا ابداع ●

 .هاي نو و بدیع ناشی از خالقیت است اندیشه
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متغیرهاي محرك و مؤثر در 

  نوآوري سازمانی
نوآوري و ابتکار فرایندي است که براي 
ایجاد یک خدمت یا محصول جدید و نیز 

جدید از محصوالت و خدمات  ةاستفاد
بنابراین . موجود در سازمان صورت گیرد

هایی است  فرایند نوآوري نیازمند محرك
کلی ذیل  ۀا را در سه دسته توان آن که می

متغیرهاي ساختاري ) الف. بررسی کرد
متغیرهاي ) متغیرهاي فرهنگی و ج) ب

  .انسانی
  

  هاي مؤثر در نوآوري محرك
  متغیرهاي ساختاري) الف

  مند،  ساختارهاي نظام -    
  منابع قابل دسترس، -    
  .ارتباط زیاد میان واحدهاي سازمان -    
  
  متغیرهاي فرهنگی) ب

  پذیرش نوآوري، -    
  تحمل موضوعات غیرعملی، -    
  

  هاي نیرویی، حداقل کنترل -    
  پذیري، ریسک -    
  تحمل اختالالت و تضادها، -    
  .تمرکز و تأکید بر نتایج و مقاصد -    
  
  متغیرهاي انسانی) ج

  میزان باالي آموزش و توسعه،  -    
  امنیت شغلی باال، -    
  ).همان(افراد خالق  -    
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  هداف تحقیقا
هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر و 
نقش عوامل متعدد آموزشی است که برآن 

  :شود اساس اهداف جزیی ذیل مطرح می
  

  پایانی ابزار تحقیق. 1جدول 
موضوع 

  تحقیق

تعداد 

  گونه

  مقدار آماره پایانی

  سبک رهبري

  نوع شخصیت

  میزان نوآوري

35  

10  

15  

6134/0  

5684/0  

6928/0  

  

توزیع جنسی مدیران آموزشی بر اساس . 2جدول 

  میزان تحصیالت و نوع واحدهاي آموزشی

  موضوع
  

  جمع  زنان  مردان
تعداد  
  درصد

تعداد  
  درصد

تعداد   
  درصد

  :میزان تحصیالت مدیران
  دیپلم

  کاردانی
  کارشناسی
  ارشد کارشناسی

  
20  
18  
30  
7  

  
27  
24  
40  
9  

  
13  
26  
32  
4  

  
17  
35  
43  
5  

  
33  
44  
62  
11  

  
22  
29  
42  
7  

واحدآموزشی  نوع
  :مدیران
  ابتدایی

  راهنمایی
  متوسطه
  هنرستان

  
14  
21  
32  
8  

  
19  
28  
42  
11  

  
35  
15  
21  
4  

  
47  
20  
28  
5  

  
49  
36  
53  
12  
  

  
33  
24  
35  
8  

 
  

و تعیین میزان و سطوح  سنجش)الف   
  نوآوري مدیران آموزشی و اعتبار مذکور،

اجتماعی و آموزشی براي  تمایزات) ب   
  ري مدیران آموزشی،میزان نوآو

هاي شخصیتی  میزان ویژگی تعیین) ج   
 - مدیران آموزشی و تمایزات اجتماعی

  آموزشی،
تعیین میزان سبک رهبري مدیران )د   

  آموزشی، -آموزشی و تمایزات اجتماعی
روابط میان ویژگی  بررسی میزان )ـه   

شخصیتی، سبک رهبري و نوآوري 
  مدیران آموزشی،

 ن تأثیرهمزمان عواملوآزمو بررسی)و   
شخصیتی بر  اجتماعی، سازمانی،ۀ گان سه

  .نوآوري مدیران آموزشی
  

  روش تحقیق
 Survery)پیمایشی حاضرازنوع تحقیق

study)  
و ابزار تحقیق، پرسشنامه بوده است، 

آماري،تمامی مدیران واحدهاي  ۀجامع
  آموزشی مقاطع
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شهر اصفهان در  ۀگان متعدد و نواحی پنج
 150هستند و  1378- 79سال تحصیلی 

عنوان نمونه آماري با  مدیر آموزشی به
اي  گیري تصادفی طبقه استفاده از نمونه

در این واحد تحقیق . اند انتخاب شده
 311/0مدیران، انحراف معیار نوآوري 

آماري به  ۀمحاسبه شد؛ از این رو نمون
 درصد خطا و فرمول موردنظر 5لحاظ
                   .            نفر لحاظ شد 150

               
d
stn .=  

پرسشنامه این تحقیق از سه بخش اصلی 
  :تشکیل شده است

هاي مربوط به  پرسش) الف    
اجتماعی مدیران شامل  -مشخصات فردي

جنس، مقطع آموزشی، تحصیالت و ناحیه 
  آموزشی،

پرسش مربوط به سنجش  15) ب    
برگرفته از  ))کرتلی((نوآوري طبق طیف 

  ،))اتلی و اکیف((نوآوري  ۀپرسشنام
پرسش مربوط به سنجش  10) ج    

 ))لیکرت((مشخصات شخصیتی طبق طیف 
سنجش مرکز  ۀبرگرفته از پرسشنام

اي  آزمون فوق به گونه. کنترلی برگر

ت که پاسخگویان با توجه تنظیم شده اس
نمرات کسب شده به سه سطح  به مجموع

تلفیقی و کنترل درونی  کنترل بیرونی،
  .شوند تقسیم می

پرسش مربوط به سنجش سبک  35) د    
و  ))باردنز(( ۀرهبري برگرفته از پرسشنام

اي  این آزمون به گونه. است ))متزکاس((
تنظیم شده است که با توجه به مجموع 

هاي متعدد سبک رهبري  نمرات پرسش
توان در سه سطح  مدیران را می

مدار تقسیم  ی و ضابطهمدار، تلفیق رابطه
  .نمود
با توجه به آمارهاي متعدد، میزان     

نوآوري، سبک  ةپایانی ابزار تحقیق دربار
رهبري و ویژگی شخصیتی مدیران 
محاسبه گردیده که معرف اعتبار پذیرفته 

  ).56/0و  61/0، 69/0ترتیب  به(شده است 
آوري، جهت  هاي تحقیق، پس از جمع داده
از برنامه کامپیوتري  هاي آماري، تحلیل
spss  در محیطwindows استفاده شد .

در جهت اهداف فرضیاتی مدنظر است که 
شود و روش  ها اشاره می ها به آن دریافته

آماري جهت آزمون فرضیات تحقیق 
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، تحلیل واریانس ,2x tشامل آماره آزمون
یک طرفه و تحلیل رگرسیون چندگانه 

  .درنظر گرفته شد
  

جنسی مدیران آموزشی برحسب توزیع . 3جدول 

 هاي رهبري و نوع شخصیت سطح نوآوري، سبک

  موضوع

  
  جمع  زنان  مردان

  تعداد   درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد

  :نوآوري مدیران میزان

  خیلی کم

  کم

  متوسط

  زیاد

  خیلی زیاد

  

0  

0  

15  

52  

8  

  

0  

0  

20  

69  

11  

  

0  

0  

8  

55  

12  

  

0  

0  

11  

73  

16  

  

0  

0  

23  

107  

20  

  

0  

0  

15  

71  

14  
  :سبک رهبري مدیران

  مدار ضابطه

  مدار رابطه

  تلفیقی

  

45  

28  

2  

  

60  

37  

3  

  

56  

14  

5  

  

75  

19  

6  

  

  

101  

42  

7  

  

67  

28  

5  

  :شخصیت مدیران نوع

  کنترل بیرونی

  تلفیقی

  کنترل درونی

  

  

0  

19  

56  

  

0  

25  

75  

  

0  

19  

56  

  

0  

25  

75  

  

0  

38  

112  

  

0  

25  

75  

 Sig=  1d.f= 804/5=2x 16/0جنس و سبک رهبري  

 1Sig=  1d.f=  000=2xجنس و نوع شخصیت  

   
 
 
 

 
 

  هاي تحقیق یافته
  میزان نوآوري و تمایزات اجتماعی آن) الف

بیش هاي تحقیق معرف آن است که  داده
مدیران داراي میزان زیادي نوآوري  تر

و این میزان میان ) درصد 71(هستند 
مدیران زن چشمگیرتر از مدیران مرد 

درصد و  73داراي مدیران زن . است
 نوآوري درصد 69مدیران مرد داراي 

درخصوص ). 3شماره جدول( هستند 
بررسی تمایزات اجتماعی نوآوري با 

توان دریافت  می tآزمون  ةتوجه به آمار
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داري در نوآوري مدیران  که تفاوت معنی
مرد و زن وجود دارد و میزان نوآوري 

چراکه آماره . زنان بیش از مرد است
) 001/0( 05/0تر از  کوچک tآزمون 

  ).4جدول(محاسبه شده است 
  

برحسب  tنتایج آماره آزمون . 4جدول 

  هاي تحقیق موضوع و گروه
موضوع 

  تحقیق

هاي  گروه

  تحقیق
X  

  میانگین
s  انحراف

  معیار

آمار 

 tآزمون
sig 
 

  نوآوري
  51/5  41/54  مردان

327/3  001/0  
  33/5  36/57  زنان

  شخصیت
  43/4  81/39  مردان

286/0  775/0  
  13/4  01/40  زنان

  نوآوري
  کنترل تلفیقی

  کنترل درونی

57/54  

33/56  

035/7  

987/4  
42/1  162/0  

  

  سبک رهبري و ابعاد اجتماعی آن) ب

مدار تأکید  منظور از سبک رهبري رابطه
حد بر روابط انسانی است بیش از 
مدار توجه بر  که در سبک ضابطه درحالی

  . است ضوابط و قوانین حاکم
هاي تحقیق گویاي آن است که  یافته    

ین مدیران داراي سبک رهبري بیش تر
که  درحالی) درصد 67(مدار هستند  رابطه

مدار در مرتبه دوم  سبک رهبري رابطه
  ).درصد 28(اهمیت قرار دارد 

جهت بررسی ابعاد اجتماعی سبک     
معرف  2xزمون آ ةرهبري مدیران، آمار
ي سبک رهبري و آن است که متغیرها

جنس مدیران از یکدیگر مستقل نیستند 
اند چراکه آمار  بلکه به یکدیگر وابسته

محاسبه شده  05/0تر از  آزمون کوچک
از نظر توزیع جنسی مالحظه . است
شود که میزان سبک رهبري  می

در مقایسه با  مدار میان مردان ضابطه
 60. است کم ترنسبت فوق میان زنان 

درصد مدیران  75و  ددرصد مدیران مر
مدار  رهبري ضابطه زن داراي سبک

درصد از  37از سوي دیگر . هستند
درصد مدیران زن  19مدیران مرد و 

مدار هستند  داراي سبک رهبري رابطه
مدار میان  میزان سبک رهبري ضابطه

زنان در مقایسه با نسبت فوق میان مردان 
  ).3جدول(است  کم تر
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و ابعاد ویژگی شخصیتی مدیران )ج

  اجتماعی آن

ویژگی  ۀتحقیق حاضر جهت مطالع
ها  شخصیتی مدیران، به مرکز کنترلی آن

بر این اساس برخی افراد . توجه دارد
داراي کنترل درونی هستند و براین 
باورند که حوادث مرتبط با زندگی خود را 

درونی  ۀصفات مشخص. کنند کنترل می
کند که در یک موقعیت چه  فرد تعیین می

این افراد داراي . تفاقی خواهد افتادا
نفس باالیی هستند و با جدیت  اعتمادبه

کنند در مقابل  حوادث آینده را هدایت می
این افراد، افرادي با کنترل بیرونی قرار 

ها به این باورند که نیروهاي  دارند آن
کنند و  ها را کنترل می خارجی زندگی آن

  .این نیروها خارج از کنترل فرد هستند
هاي تحقیق معرف آن است که  داده    

هیچ کدام از مدیران، چه زنان و چه 
بیرونی  مردان، داراي شخصیت با کنترل

ها داراي مرکز کنترل  آن بیش ترنیستند و 
این نسبت میان مدیران . درونی هستند

صورت مشابه و  مرد و مدیران زن به
 یکسان دیده شده است

رد و درصد مدیران م 25). درصد 75( 
. زن داراي مرکز کنترل تلفیقی هستند

  ).3جدول(
شود  مشاهده می 2xبا توجه به آزمون     

که مرکز کنترلی مدیران مستقل از جنس 
معرف آن است  tهاست و آمار آزمون  آن

داري در میزان شخصیت  که تفاوت معنی
 2xآمار . (مدیران مرد و زن وجود ندارد

 05/0ر از ت بزرگ tآزمون  1داراي اعتبار 
رو فرض صفر  از این. محاسبه شده است

  ).شود تأیید می
  
  هاتفاوت تحلیل)د

براي بررسی تمایزات اجتماعی نوآوري 
 tو شخصیت، با توجه به آمار آزمون 

توان نتیجه گرفت که در میزان نوآوري  می
داري وجود  میان مرد و زن تفاوت معنی

تر از  طوري که آمار فوق کوچک دارد به
از . محاسبه شده است) 001/0( 05/0

سویی دیگر در ویژگی شخصیتی مدیران 
داري وجود ندارد  مرد و زن تفاوت معنی

 05/0تر از فوق بزرگ ةچراکه آمار
و درنهایت تفاوت ) 775/0(محاسبه شده 
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داري در نوآوري میان مدیران با  معنی
/ درونی(کنترل درونی و کنترل ترکیبی 

آزمون  ةراکه آماروجود ندارد؛ چ) بیرونی
تر محاسبه شده  بزرگ) 162/0( 05/0از 

  ).4جدول(است 
  
  

  تحلیل همبستگی) ه

ها معرف  متناسب با اهداف تحقیق، داده
آن است که میان ویژگی شخصیتی و 

داري  سبک رهبري و نوآوري روابط معنی
وجود ندارد اما میان نوآوري و ویژگی 

داري وجود  معنی ۀشخصیتی مدیران رابط
  ).5جدول(ارد د

  
  ماتریس همبستگی میان متغیرهاي اصلی تحقیق. 5جدول                             

  
نوآوري 

  مدیران

  شخصیتی ویژگی

  )کنترلی مرکز نوع(

رهبر سبک

  ي مدیران

  1  مدیران نوآوري
174/0  

)32/0P=(  

073/0 -  

)374/0P=(  

  1    مدیران شخصیتی ویژگی
0179/0  

)828/0P=(  

  1      دیرانسبک رهبري م

  
  سویه تحلیل واریانس یک) و

هاي پژوهش جهت آزمون تفاوت  یافته
میان بیش از دو گروه درخصوص 
متغیرهاي تحقیق، معرف آن است که میان 
نوآوري مدیران در سطوح متعدد 

داري وجود ندارد؛  تحصیلی تفاوت معنی
در آزمون تحلیل واریانس  f ةچراکه آمار

. است) 317/0( 05/0تر از  راهه بزرگ یک

واحد (درخصوص مقطع تحصیلی 
 نیز مالحظه شد که در نوآوري) آموزشی

ابتدایی، (مدیران واحدهاي آموزشی 
تفاوت ) راهنمایی، دبیرستان و هنرستان

  داري وجود  معنی
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) ایده نو(نوآوري تبدیل خالقیت  •

  .است) سود(به عمل و یا نتیجه 

تر مدیران داراي میزان زیادي بیش •

و این میزان ) درصد 71(هستند  نوآوري

میان مدیران زن چشمگیرتر از مدیران 

  .مرد است

  

اي که افراد نمره). 687/0< 05/0(ندارد 
توان اند میدر آزمون شخصیت گرفته

دریافت که تفاوت معنی داري در ویژگی 
شخصیت مدیران در واحدهاي آموزشی 

). 919/0<50/0(تحقیق وجود ندارد 
داري در  فاوت معنیکه ت آن سرانجام
مدیران میان سبک رهبري   نوآوري

تلفیقی  -مدار ضابطه - مدار رابطه(گانه  سه
 ندارد وجود )مدار ضابطه/ رابطه

  ).6جدول( )669/0<05/0(
  
  تحلیل رگرسیون چندگانه) ز

براي آزمون تأثیر همزمان چندین متغیر 
، از )نوآوري(مستقل در متغیر وابسته 
نه استفاده تحلیل رگرسیون چندگا

متغیرهاي مستقل عبارتند از . شود می
جنس مدیران، میزان تحصیالت، نوع واحد 

آموزشی، سبک رهبري،  ۀآموزشی، ناحی
  .ویژگی شخصیتی

آن است که  ةنتایج تحقیق بازگوکنند    
 ۀمنزل اول، متغیر جنس به ۀدر مرحل

بینی میزان  مؤثرترین متغیر در پیش
یون وارد نوآوري مدیران در مدل رگرس

ضریب همبستگی میان جنس و . شود می
 6است و جنس مدیران،  26/0نوآوري 

درصد تغییرات نوآوري مدیران را تبیین 
دوم رگرسیون، متغیر  ۀدر مرحل. کند می

در مدل ) ویژگی شخصیتی(نوع کنترل 
وارد و ضریب همبستگی میان جنس و 

محاسبه  31/0شخصیت با نوآوري 
غیر شخصیت به رو مت شود؛ از این می

 3درصد و بر میزان همبستگی و  4میزان 
رو  افزاید؛ از این می 2Rدرصد بر میزان 

 9متغیرهاي جنس و شخصیت در مجموع 
درصد تغییرات نوآوري مدیران را 

  .کنند بینی می پیش
با توجه به تحلیل رگرسیون،      

مثابه  متغیرهاي جنس و شخصیت به
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ه نوآوري بینی کنند ترین عوامل پیش مهم
مدیران محسوب و سایر متغیرهاي تحقیق 
شامل سبک رهبري، میزان تحصیالت، 

واحد آموزشی  ۀنوع واحد آموزشی، ناحی
شوند و  از مدل رگرسیون خارج می

تأثیري در حضور متغیرهاي جنس و 
بینی نوآوري مدیران  شخصیت در پیش

  .ندارند
  :نهایی رگرسیون بدین شرح است ۀمعادل

7X 221/0  +1X  2902 -39/51=6X  
X6 =،میزان نوآوري مدیران  
X1 =،جنس مدیران  

X7 =ویژگی شخصیتی مدیران.  
  

  گیري نهایی تحقیق نتیجه
تحقیق، آزمون تأثیر نقش  ةهدف عمد

عوامل شخصیتی، سازمانی و اجتماعی در 
براین . نوآوري مدیران آموزشی اسات

با استفاده  پیمایشی  اساس تحقیقی از نوع 
میان  تانداردشده اس ۀر پرسشناماز ابزا 

 نواحی و متعدد  عمقاط  مدیر آموزشی 150
صورت  اصفهان به شهر ۀ گان پنج 

  .اي انجام گرفت گیري تصادفی طبقه نمونه
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  نتایج تحلیل واریانس براساس موضوع تحقیق. 6جدول 

Sigf F  MS  d.f  s.s  موضوع  تغییرات نوع  

317/0  186/1  
12/37  

286/31  

3  

146  

149  

1359/1111  

715/4567  

073/4679  

  ها گروه میان

  ها گروه درون

  کل

سطوح تحصیالت 

  ونوآوري

687/0  494/0  
661/15  

727/31  

3  

146  

149  

982/46  

092/4632  

073/4679  

  ها گروه میان

  ها گروه درون

  کل

نوع واحد آموزشی و 

  نوآوري

919/0  165/0  
057/3  

497/18  

3  

146  

149  

1731/9  

7002/2700  

8733/2709  

  ها گروه میان

  ها گروه درون

  کل

نوع واحد آموزشی 

  وشخصیت

669/0  4031/0  
7611/12  

6568/31  

2  

146  

149  

522/25  

5512/4653  

074/4679  

  ها گروه میان

  ها گروه درون

  کل

سبکهاي رهبري و 

  نوآوري

  
هاي تحقیق در سطوح دومتغیره و  داده

یج چندمتغیره مورد تحلیل قرار گرفت و نتا
  :دست آمد ذیل به

مدیران داراي میزان زیادي از  -    
بیش نوآوري هستند اگرچه نوآوري زنان 

از مردان است و میان نوآوري مردان  تر
داري مشاهده  و زنان تفاوت معنی

  .شود می
سبک رهبري مدیران آموزشی  -    
طور قابل توجهی مربوط به سبک  به

از  کم ترمدار است و  رهبري ضابطه
ها داراي سبک رهبري  سوم آن یک

مدارند اگرچه نسبت سبک رهبري  رابطه
مدار مدیران زن در مقایسه با  ضابطه

مدار مدیران مرد  نسبت رهبري ضابطه
  .است بیش تر

هاي شخصیتی  ویژگی ۀنتایج مطالع -    
درصد از  75تحقیق حاکی از آن است که 

مدیران مرد و همچنین مدیران زن داراي 
  .بیرونی هستند/ نترل درونیترکیبی از ک



 

 158

فت
هیا
ر

   
   

   
   

   
  

ره 
شما

شم
و ش

ت 
یس

ب
_

ان 
ست

زم
13

80
  

با توجه به تحلیل واریانس مشخص      
دار در نوآوري میان  شد که تفاوتی معنی

سطوح تحصیالتی مدیران و انواع 
هاي  واحدهاي آموزشی و انواع سبک

ها وجود ندارد و در عین حال  رهبري آن
تفاوتی در نمرات ویژگی شخصیتی 
مدیران در انواع واحدهاي آموزشی 

رو نتایج معرف  اهده نشده است؛ از اینمش
شواهد موجود است که نوآوري میان 
مدیران در مراکز متعدد و داراي سطوح 

هاي  تحصیالتی مختلف و انواع سبک
یکسان ) مدار مدار یا رابطه ضابطه(رهبري 

داري درخصوص  است و تفاوت معنی
  .ها وجود ندارد نوآوري میان آن

است که  تحصیل همبستگی معرف آن    
داري  بین نوآوري و شخصیت رابطه معنی

وجود دارد اگرچه نوآوري با سبک 
رهبري و همچنین شخصیت و سبک 

داري  رهبري با یکدیگر روابط معنی
  .اند نداشته

درخصوص آزمون تأثیر همزمان     
  نوع شخصیتی،  ویژگی( عوامل شخصیتی

سبک رهبري، انواع (، سازمانی )کنترل

راهنمایی  نظیر ابتدایی، واحدهاي آموزشی
و ) آموزشی ۀگان پنج  ونواحی.... و

جنس و میزان تحصیالت (اجتماعی 
، با توجه به تحلیل رگرسیون )مدیران

ترین عوامل  چندگانه، مشخص شد که مهم
بینی نوآوري مدیران  مؤثر در پیش

و شخصیتی ) جنس(متغیرهاي اجتماعی 
هستند و سایر متغیرهاي سازمانی و 

ی از مدل رگرسیون هستند خارج اجتماع
بینی نوآوري  اند و نقشی در پیش شده

با این توضیح که زنان . مدیران ندارند
از مردان داراي نوآوري هستند و  بیش تر

هرچه فرد داراي شخصیتی با کنترل 
باشد بر میزان نوآوري او  بیش تردرونی 

اگرچه به لحاظ متغیرهاي . شود افزوده می
یافت که تأثیر عوامل توان در فوق نمی

ناشناخته خارج از مدل تحقیق در میزان 
بدین معنی که . درجه است 95/0نوآوري 

نوآوري محصول عوامل مختلف و 
اي است و متغیرهاي تحقیق  پیچیده

درصد تغییرات و  9توانایی تبیین 
  .بینی نوآوري را دارند پیش
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چاپ پنجم، . مدیریت عمومی. الوانی، مهدي - 1

  .، انتشارات نیتهران
خالقیت و نوآوري . زارعی متین، حسن - 2
، »مجلۀ دانش مدیریت دانشکدة مدیریت«

 .44دانشگاه تهران، شمارة 

. 1373پور، شهرآراي، مهرناز و رضا مدنی - 3
مجلۀ دانش مدیریت، » سازمان خالق و نوآور«

و  33دانشگاه تهران، شمارة  دانشکدة مدیریت
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4- Rubbins,stepin, "Management", Mc 
Graw Hill, 1995. 
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  خالفیت و نوآوري سازمانی و

  فناورانه
  هاشمی سیدمهدي گلستان: نویسنده

  
  

  مقدمه
دنیاي امروز که از آن به دنیاي سازمانی 

شود داراي دو ویژگی مهم  نیز تعبیر می
  :است عبارتند از

  پیچیدگی فزاینده؛ - 1
  .تغییر و تحول دائمی و شتابان - 2    

ها با محیط  و سازگاري سازمانهماهنگی 
پیچیده و متغیر اطراف خود امري حیاتی 

شرط ضروري این . ناپذیر است و اجتناب
مهم، تغییر و تحول سازمانی و فناورانه 
است که از طریق خالقیت و نوآوري 

ها براي موفقیت  سازمان. آید دست می به
یعنی موفقیت در حال و  -پایدار خود

جدي به دو نکته توجه طور  باید به -آینده
  .کنند
مستمر؛ که از طریق  ۀعملکرد بهین -1   

مدت یا  هاي کوتاهها و نوآوري خالقیت
  .آید دست می مدت به میان

تغییر بهینه و تحول و دگرگونی؛ که  - 2
هاي  ها و نوآوري از طریق خالقیت
بنابراین . آید دست می بلندمدت و بزرگ به

ناورانه خالقیت و نوآوري سازمانی و ف
عامل همگانی با امروز و همراهی با 

  .فرداست
هاي موفق  هاي سازمان ترین ویژگی مهم

در شرایط محیطی همواره پیچیده و 
  :متغیر، عبارتند از

  بینی تغییر و تحول؛ درك و پیش -1   
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واکنش سریع و همگانی مناسب با  -2   
  .تغییر و تحول

هاي  این دو مورد، از ویژگی    
اي خالق و نوآوراست که در آن ه سازمان

فرایندهاي خالقیت و نوآوري نهادینه شده 
. طور مستمر و فراگیر جریان دارد و به

خالقیت و نوآوري تقریباً شامل تمامی 
هاي حیات سازمان، سازوکارها،  جنبه

هاي خرد و  ها و جنبه فرایندها، فعالیت
  .شود کالن سازمان می

ورانه خالقیت و نوآوري سازمانی و فنا
موجب رشد، توسعه و بالندگی شده و 

هاي جدیدي را  ها، امکانات و فرصت قابلیت
هاي سازمانی و  ها و برنامه براي فعالیت

فناورانه، همچنین ارتقاي کیفیت و بهبود 
. کند حیات کاري سازمان فراهم می

آمدهاي مثبت و سازنده فرایندهاي  پی
خالقیت و نوآوري، موجب افزایش 

ها و  یري، ارتقاي سطح تواناییپذ انعطاف
  .شود هاي یادگیري سازمان می قابلیت

ها نه تنها براي بهتر  بنابراین سازمان    
شدن یا افزایش کیفیت و ارتقا بلکه براي 

حیات و بقاي خود  ۀسازگار شدن و ادام

هاي  ها و نوآوري همواره به خالقیت
عامل آنتروپی  ۀمثاب سازمانی و فناورانه به

که در  منفی نیازمندند، چنان) ظمین بی(

 ))مهندسی مداوم سازمان فرایند((

Continuous Engineering) 
Organization(  خالقیت و نوآوري

شمار  هاي اصلی به منزله یکی از مؤلفه به
  .آید می
  

  تعاریف
عبارت است از فرایند تولید خالقیت؛ 

هاي جدید براي  هاي نو و یافتن راه ایده
  .مسئلهحل 
عبارت است از فرایند اجراي آوري؛ نو

خالقیت یا به عبارتی تحقق بخشیدن و 
طور کلی  هاي نو و به عملیاتی کردن ایده

بنابراین . تبدیل خالقیت به نتیجه عینی
شرط قطعی نوآوري  خالقیت، منشأ و پیش

  .است
عبارت است از فرایند خالقیت سازمانی؛ 

هاي نوین سازمانی و یافتن  تولید ایده
  .هاي جدید حل مسائل سازمان راه
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عبارت است از فرایند نوآوري سازمانی؛ 
اجراي خالقیت سازمانی، یا به عبارتی 

ها و  تحقق بخشیدن و عملیاتی کردن ایده
  .هاي نوین سازمانی طرح

عبارت است از فرایند خالقیت فناورانه؛ 
هاي نوین فنی و  ها و طرح تولید ایده

هاي  روشفناورانه و به عبارتی یافتن 
  .جدید حل مسائل فنی و فناورانه

عبارت است از فرایند نوآوري فناورانه؛ 
کارگیري عملیاتی کردن  اجرا و به

هاي فنی و فناورانه و تحقق و  خالقیت
  .ها عینی کردن آن

بنابراین خالقیت و نوآوري سازمانی     
عبارت است از  (T.O.C.I)و فناورانه 

سازمانی و هاي نوین  فرایند تولید ایده
هاي جدید حل مسائل  فناورانه و یافتن راه
کارگیري، عملیاتی کردن  و فرایند اجرا، به

فناوري . (ها آن و عینیت بخشیدن به 
خالقیت و نوآوري سازمانی و فناورانه، 

ها،  راهبردها، نظام ۀعبارت است از مجموع
ها و فنون الزم براي ایجاد و رشد و  روش

یت و نوآوري توسعه فرایندهاي خالق
  .سازمانی و فناورانه

انواع خالقیت و نوآوري سازمانی 

  و فناورانه
هاي سازمانی را  ها و نوآوري خالقیت

بندي  توان در پنج دسته کلی زیر طبقه می
  :کرد

عبارت است خالقیت و نوآوري بنیادي؛ 
از فرایند خالقیت و نوآوري که موجب 
تغییر و تحول اساسی و بنیادي در 

  .شود میسازمان 
عبارت خالقیت و نوآوري در فرایند؛ 

است از ایجاد خالقیت و نوآوري در 
اش  هاي فرایندي سازمان که نتیجه جنبه

بهبود یا تغییر فرایند مراحل و روش 
عملیات، سازوکار و مواردي از این قبیل 

  .است
خالقیت و نوآوري در فراورده 

عبارت است از فرایند خالقیت ؛ )محصول(
اش بهبود یا تغییر  که نتیجه و نوآوري

فراورده سازمان، یا خلق و تولید محصول 
  .جدید است

عبارت خالقیت و نوآوري در خدمات، 
است از فرایند خالقیت و نوآوري که در 
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آن بهبود یا تغییري در کیفیت و نوع  ۀنتیج
کند، ایجاد  خدمتی که سازمان عرضه می

می شود یا یا خدمت جدیدي خلق و 
  .شود عرضه می

عبارت خالقیت و نوآوري در بازاریابی؛ 
است از فرایند خالقیت و نوآوري در 

هاي بازاریابی  راهبردها، الگوها و روش
تولیدات یا خدمات  ۀکه سازمان براي ارائ

در این حالت . گیرد کار می خود به بازار به
هاي بازاریابی بهینه شده یا تغییر  شیوه
شده و  هاي نوینی خلق کند یا روش می

ممکن است . گیرد مورد استفاده قرار می
انواع دیگري از خالقیت و نوآوري 

هاي مختلف وجود  سازمانی در دیدگاه
  .داشته باشد

هاي فناورانه را  و نوآوري هاخالقیت    
  :کلی در نظر گرفت ۀتوان در دو دست می
خالقیت و نوآوري بنیادي و  -1   

فرایند  که عبارت است از) بزرگ(زیربنایی 
خالقیت و نوآوري فناورانه که فناوري 

تواند جایگزین و می کند جدید خلق می
  .فناوري پیشین بشود

  

  
خالقیت و نوآوري تکاملی و  -2  

که عبارت است از ) کوچک(ساز  بهینه
فرایند خالقیت و نوآوري فناورانه که در 

آن فناوري موجود تکمیل شده و  ۀنتیج
  .شود بهینه می

ک سازمان باید خالقیت و در ی    
نوآوري سازمانی و خالقیت و نوآوري 

اي هماهنگ همراه با  فناورانه به گونه
هاي همساز وجود داشته  کمیت و کیفیت
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در چنین شرایطی سازمان . باشد
عنوان سازمان  وضعیتی بهینه دارد و به

  .شود خالق و نوآورانه شناخته می
براي ارتباط تعاملی خالقیت و     
وري سازمانی با خالقیت و نوآوري نوآ

ها را در یک  توان رابطه آن فناورانه می
  .الگوي ماتریسی نمایش داد

  

  مدل ماتریسی خالقیت و نوآوري

  سازمانی و فناورانه
  باال برداري بهره و کیفیت

  )موفقیت ناپایدار(

2 

  )نوآور و خالق سازمان(

  )پایدار موفقیت پیشگام،(

4 

  رناپایدا - افتاده عقب

  )کننده سقوط - متزلزل(

1 

  پیشگامی موقت

  )موفقیت ناپایدار(

3 

  
   کم   (T.C.I)خالقیت و نوآوري فناورانه   زیاد  

  

چه سازمان از لحاظ خالقیت  چنان -1   
و نوآوري سازمانی و فناورانه در سطح 

دار،  پائینی باشد سازمانی مشکل
رود که  شمار می زده و ناپایدار به بحران

هاي هماهنگی و سازگاري  لیتفاقد قاب
  . است و مستعد شکست و حذف شدن

چه سازمان از لحاظ خالقیت و  چنان -2   
نوآوري سازمانی در سطح باالیی بوده 
ولی از نظر خالقیت و نوآوري فناورانه 
پایین باشد، هرچند سطح کیفیت و 

وري باالست اما به دلیل عدم توان  بهره
محیطی  همگامی با تغییرات فناورانه
  .موفقیت سازمان ناپایدار است

چه برعکس حالت دوم  چنان -3   
سازمان از لحاظ خالقیت و نوآوري 
فناورانه در سطح باالیی باشد ولی از 
لحاظ خالقیت و نوآوري سازمانی در 
سطح پایین، در این حالت هرچند سازمان 
در محصول یا خدمت خود پیشگام است 

ی با تغییرات ولی به دلیل عدم توان همگام
مدت و  محیطی، این پیشگامی کوتاه

  .موفقیت آن ناپایدار است
 ۀچه سازمان از هردو جنب چنان -4   

خالقیت و نوآوري سازمانی و فناورانه در 
سطح باالیی باشد، سازمانی خالق و 
نوآور است که همواره پیشگام و پیشتاز 
  .بوده و موفقیت آن مستمر و پایدار است
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  ق و نوآورسازمان خال
سازمان خالق و نوآور، سازمانی است 

هاي خاص که فناوري خالقیت و  با ویژگی
نوآوري در آن مستقر و جاري بوده و 
فرایندهاي خالقیت و نوآوري سازمانی و 
فناورانه در آن نهادینه شده است و از 

. کند استفاده می 9هاي نوآوري الگوي شبکه
یک سازمان خالق و نوآور داراي سه 

  :ویژگی است
فرایندهاي خالقیت و نوآوري  -1   

  مداوم و مستمر؛
فرایندهاي خالقیت و نوآوري  -2   

  گسترده و فراگیر؛
فرایندهاي خالقیت و نوآوري  -3   
اصلی اساسی و واقعیت اجتماعی  ۀمنزل به

  .سازمان
هاي فوق، وجود  براي کسب ویژگی    

شش عامل اصلی در سازمان ضروري 
  :وامل عبارتند ازاست؛ این ع

خالقیت و نوآوري؛ در  ۀفلسف -1   
سازمانی سازمان خالق و نوآوري،  ۀفلسف

منزله اصلی  اصل خالقیت و نوآوري به

اساسی با زیربنایی فلسفی و استوار 
  .وجود دارد

مدیریت متمرکز به خالقیت و  -2   
نوآوري؛ در سازمان خالق و نوآور، 

الی و مدیران سازمان اعم از مدیران ع
مدیران میانی و سطوح سرپرستی، 
مدیریتی مبتنی بر خالقیت و نوآوري 
دارند، در این حالت فرایندهاي خالقیت و 

کردن  نوآوري در مدیریت و مدیریت
  .شود خالقیت و نوآوري اعمال می

سوي  محیط، فرهنگ و جو هم -3   
خالقیت و نوآوري؛ یک سازمان خالق و 

خالق و نوآور، محیط، فرهنگ و جوي 
این عوامل فرایندهاي خالقیت . نوآور دارد

انگیزند، تشویق و  و نوآوري را برمی
بخشند، هدایت  کنند، انرژي می ترغیب می

کنند و موجب ارتقاي سطح خودآگاهی  می
دو عامل (خالقیت و انگیزش خالقیت 

) اصلی از الگوي چهار عاملی خالقیت
  .شوند می
آوري؛ ساختار مناسب خالقیت و نو -4   

ساختار سازمان خالق و نوآور، 
ساختاري خالق است؛ یعنی ساختاري 
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مند و چابک که  ناپذیر، نظام انعطاف
ارتباطات افقی و عمودي سازمان را سهل 
و روان و شرایط را براي فرایندهاي 
خالقیت و نوآوري تسهیل و تسریع 

  .کنند می
اعضاي مستعد خالقیت و نوآوري؛  -5   

ن خالق و نوآور نسبت اعضاي یک سازما
مند  به خالقیت و نوآوري پرانگیزه و عالقه

بوده و فرایند توان شکوفایی خالقیت در 
ها جریان دارد؛ در نتیجه الگوي فکري  آن
ها الگوي تفکر خالق همراه با  آن
  .هاي خالقیت است کارگیري شیوه به
  

هاي خالقیت و نوآوري  مدل

  سازمانی و فناورانه
از اهداف فرایندهاي  طور کلی یکی به

خالقیت و نوآوري فناورانه برقراري 
ارتباط کاربردي میان نیازهاي بازار و 

. هاي فناورانه است امکانات و توانمندي
چه براي هریک از انواع  یعنی چنان

یا انواع خدمات، ) محصوالت(ها  فراورده
هاي  نیاز بازار وجود داشته باشد، قابلیت

ی به این نیاز گوی فناورانه براي پاسخ

به عبارتی توان تکنیکی . شود تأمین می
خدمات فراهم  ۀایجاد محصول یا ارائ

  .شود می
فرایندهاي خالقیت و نوآوري     

توان در قالب  سازمانی و فناورانه را می
الگوهاي مختلفی از جمله سه الگوي کلی 

  :زیر بررسی نمود
؛ Market) (Pullالگوي کشش بازار -1   

گو نیاز بالقوه به یک فراورده یا در این ال
بنابراین . یک خدمت در بازار وجود دارد

چگونه می توان : این است مسئلهصورت 
به این نیاز پاسخ گفت و به عبارتی راه 
رفع این نیاز چیست؟ فرایند خالقیت 

هاي متعددي را ارائه  ها و پاسخ حل راه
نماید و با فرایندهاي نوآوري راه برتر  می

  .شود طی می
                                                        

  

  

 Technology) فناوري فشار  الگوي-2   

Push) در این الگو ابتدا فرایند خالقیت و ؛
شود و  هاي نو انجام می تولید ایده و طرح

براي (دهد  سپس فرایند نوآوري روي می

 بازار نوآوري خالقیت بازار نیاز
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هاي تحقیق  فعالیت ۀمثال حاصل در نتیج
، آنگاه فرایند بازاریابی براي )هو توسع

  .شود نوآوري انجام می ۀعرضه و توسع
  
  

  

الگوي تلفیقی؛ در این حالت دو  -3   
طور  الگوي کشش بازار و فشار فناوري به

تلفیقی درنظر گرفته شده و مزایاي هر دو 
هم به نیازهاي بازار و . شود مدل لحاظ می
طور همزمان توجه  ها به هم به خالقیت

شود و در نتیجه وضعیت متعادل و  می
اي براي خالقیت و نوآوري سازمانی  بهینه

  .آید وجود می و فناورانه به
  

  

  

  
  

هاي خالقیت و نوآوري  نظریه

  سازمانی و فناورانه
ها براي خالقیت  ترین نظریه یکی از جامع

 ۀو نوآوري سازمانی و فناورانه نظری

 Sociotechnical)سیستم اجتماعی فنی 

System   
(ST.ST Theory این  ۀمبانی اولی. است
تحقیقاتی تاویستاك  ۀنظریه را مؤسس

عرضه کرده و هالدمن، فرانسیس و 
 Haldman,Francis and)پسمور 

Passmore) از پیشگامان آن هستند.  
این نظریه یک چارچوب نظري جامع     

براي تجزیه و تحلیل رابطه بین خالقیت و 
وخالقیت و  (O.C.I)نوآوري سازمانی
کند و  فراهم می (T.C.I)نوآوري فناورانه 

ابزار مناسبی براي تحلیل فرایند  ۀمثاب به
یک فرایند یادگیري  ۀمنزل مدیریت تغییر، به

  .گیرد سازمانی، مورد استفاده قرار می
فنی  اجتماعی نظام ۀهمچنین نظری    

(ST.ST)  مبانی نظري مناسبی براي
فرایند  ۀمثاب ها به سازمان ةطراحی دوبار

سازمان با فرایندهاي یادگیري  ۀتوسع
  .کند عرضه می

 ۀمنزل ها به در این نظریه سازمان    
یعنی . شوند سیستم باز در نظر گرفته می

با محیط رابطه متقابل و تعاملی پویا دارند 
و فرایند تولید تحت یک الگوي تغییرات 

بازار نیاز نوآوري خالقیت  بازار 

بازار نیاز  

 خالقیت

 بازار نوآوري خالقیت
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اقتصادي بین سازمان و محیط  - اجتماعی
اقتصادي،  ۀرشد و توسع. ودش انجام می

اي  فناورانه و اجتماعی وضعیت پیچیده
کند و تعامالت بین سازمان و  ایجاد می

بازار و عوامل محیطی در یک حالت 
  .شود گرانه انجام می معامله

تر  ها همواره پیچیده محیط سازمان    
شود و تغییر و تحوالت با شتاب  می

در نتیجه . دهند اي رخ می فزاینده
ها براي سازگاري و همگامی  زمانسا

پذیري و خالقیت  ناگزیر به سمت انعطاف
نابر ب. آورند روي می بیش ترو نوآوري 

هر  (ST.ST)نظام اجتماعی فنی  ۀنظری
فناورانه  و سازمان از دو نظام اجتماعی

به عبارتی نظام . تشکیل شده است
سازمان شامل دو خرده نظام اجتماعی و 

نظام اجتماعی عبارت است . فناورانه است
از منابع انسانی سازمان که در یک 

سازمانی و در قالب یک نظام  ۀمجموع
این نظام . کنند اجتماعی با یکدیگر کار می

اجتماعی، نظام فناورانه را که شامل 
هاي اطالعاتی و ابزارها و فنون  نظام

است ) افزاري افزاري و نرم فناوري سخت(

گیرد تا یک محصول یا خدمت،  کار می به
باشد، تولید و   که براي محیط ارزشمند

 ,Pasmore1988;) Trist عرضه کند 

1982)  (  
این دو نظام اجتماعی و فناورانه     

همواره با یکدیگر در ارتباط متقابل و 
هستند و به سوي تعادلی پویا در  متعادل

تغییر . روند سازمان پیش می-رابطه محیط
طور مستقیم بر  نظام به ۀدر یک جنب

. گذارد اش با نظام دیگر تأثیر می رابطه
توانایی هر یک از این دو نظام براي تطابق 

مهم است که  ۀو سازگاري، بیانگر این نکت
سازمان همواره براي هماهنگی با تغییرات 

پذیر ایجاد  حیطی شرایطی انعطافم
  .کند می
نظام اجتماعی فنی، چارچوب  ۀنظری    

نظري مفیدي براي ارزشیابی مفاهیم 
وسیع نظام فناوري اطالعات فراهم 

تطابق  (Shanic& Sena, 1994).کند می
هاي اجتماعی و  و سازگاري میان نظام

هاي  فنی حاکی از آن است که فناوري
مطلوب و  ۀجاد رابطاطالعاتی جدید در ای
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هاي مشتریان  درك نیازها و خواسته
  .اند سازمان مؤثر بوده

این تطابق و سازگاري بین نظام اجتماعی 
کند یک یک تعادل بین  و فنی ایجاب می

هاي اطالعاتی جدید با نظام  آوري فن
اجتماعی باري هماهنگ کردن نیازهاي 
- فناوري اطالعاتی جدید وجود داشته

  .(Clark&Staunton,1989)باشد
ورود فناوري اطالعاتی جدید در سازمان 

هاي  نظرات جدید و ایده ۀفرایند توسع
اجتماعی و فنی   فرایندهاي ةخالق را دربار

انگیزد که با راهبردها و فرایندهاي  برمی
این دیدگاه با . بازرگانی مرتبط است

براساس . جبر فناوري مغایر است ۀفلسف
کننده نظام  ناین فلسفه، فناوري تعیی
هاي سازمانی  اجتماعی است و گزینه

اي در چگونگی  کننده توانند نقش تعیین نمی
 هاي اجتماعی و فناوري داشته نظام ۀرابط
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به  .(Turnery Lawrence,1965)باشند 
دارند که  سوان و کالرك بیان می ةعقید

سازي در  فرایندهاي شناختی و تصمیم
هایی که  فرایند خالقیت و نوآوري و گزینه

 اند کنند، حائز اهمیت ایجاد می
)1992(Swan&Clark,  . پرسش عمده

در این خصوص این است که پارادایم 
حیات سازمانی چگونه فرایند ) الگو(

سازي در خالقیت و نوآوري  تصمیم
سازمانی و فناورانه را تحت تأثیر قرار 

افراد فناوري و : گوید ویک می. دهد می
ادراکات و سازمان را مطابق با 

هاي استداللی خود طراحی  چارچوب
توسط چایلد و .  ,Weick)1990(کنند  می

نیز این  (Chaild&Loveridge)الوریج 
سوان و کالرك . اند نظریه را عرضه کرده

که اعضاي  کنند هنگامی اظهار می) 1992(
مسائل  ةسازمان دانش کمی دربار

سازمانی و فناورانه داشته باشند و 
ها مخالف  نوآوري ةربارنظراتشان د

بنابراین . آید وجود می باشد، مشکالتی به
فرایند نوآوري  ةدانش و شناخت دربار
  دانش سازمانی. حائز اهمیت فراوانی است

گیري  فناورانه براي تصمیم  همانند دانش
هاي فناوري  خالقیت و نوآوري ةدربار

  .ضروري است
الگوي تفکر نظام اجتماعی فنی، امکان     
 ۀوجود آمدن نوعی یکپارچگی بین نظری هب

عنوان  ها به سازمان(گرانه  روابط معامله
هاي نوآوري  ، نظریه)هاي باز نظام

 ۀمنزل ها به سازمان(سازمانی و فناورانه 
هاي  و نظریه) هاي اجتماعی فنی نظام

سازمانی  ۀطراحی تغییر و توسع
هاي یادگیرنده و  نظام ۀمنزل ها به سازمان(

آورد و به نقش  وجود می را به )تکاملی
فناوري اطالعات و تأثیر آن بر نظام 

  .پردازد اجتماعی و فناورانه نیز می
هایی را براي  فناوري اطالعات فرصت    

تغییرات بنیادي در سیستم اجتماعی ایجاد 
گرایی  توان بر سنت هنگامی می. کند می

سازمانی غالب شد که مدیران و سایر 
طور هوشمندانه  اعضاي سازمان به

  هایی براي ایجاد شرایط بهینه فرصت
 فناورانه  اجتماعی و  هاي ساختن نظام
 ةاطالعات دربار فناوري. فراهم آورند

فرایندهاي تجاري و دگرگونی در ساختار، 
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ها و افراد را  فرهنگ، سبک رهبري و گروه
تسهیل نماید و به این ترتیب در کیفیت 

 ۀنظری. زندگی کاري نقش مؤثري دارد
هاي  ها و ظرفیت بر قابلیت فنی اجتماعی نظام

منزله موتور  ها به خود یادگیري سازمان
  . کند پیشرفت مستمر تأکید می

  

خالقیت عبارت است از فرایند  ●

هاي  هاي نو و یافتن راه تولید ایده

  .جدید براي حل مسئله

هاي سازمانی  خالقیت و نوآوري ●

راورده دستۀ بنیادي، فرایند، ف 5در 

، خدمات و بازاریابی )محصول(

  .شود بندي می طبقه

  
نظام اجتماعی فنی که  ۀنظری    

هاي باز  سیستم ۀمثاب ها را به سازمان
گیرد به محیط و تقاضاي بازار  درنظر می
اهمیت محیط و تقاضاي . کند توجه می

بازار در کار سازمان و استمرار آن است 
توسعه که یک راهبرد بازرگانی فعال را 

پذیر و خالق و  داده و سازمانی انعطاف
بنابراین عواملی نظیر . پروراند نوآور می

کاهش قیمت تمام شده یا رضایت مشتري 
عوامل اصلی نیستند بلکه پیچیدگی محیط، 

هاي فناورانه و تقاضاي بازار  نوآوري
نیروهاي قدرتمندي هستند که بر الگوي 

گراي سازمانی غلبه  کالسیک و سنت
کنند و سازمان را به سوي کار گروهی  می

پذیري و خالقیت و نوآوري با  و انعطاف
خودسازماندهی سوق   اصول  یادگیري

  .دهند می
هاي تغییر، برمبناي گروه،  نظریه    

فرایندهاي یادگیري و تغییر روشمند ایجاد 
 ,Argyris, 1990Y Beckhard  (اند هشد

1987Y Beer & Walton 1987(  بر
هاي تغییر اجتماعی فنی،  ریهاساس نظ

ها براساس این ترکیب  طراحی سازمان
خیلی مهجور و دور از ذهن است و 
خالقیت و نوآوري فقط هنگامی متحقق 

اعضاي سازمان در  ۀشود که هم می
دهی موقعیت کاري خود نقش داشته  شکل

باشند و بتوانند در طی فرایند تغییر، 
سترا و بون. فرایند یادگیري را تجربه کنند
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 ,Boonstra & Vink)1996(ونیک 
معتقدند که فرایندهاي خالقیت و نوآوري 

گرایی  سازمانی و فناورانه و غلبه بر سنت
سازمانی و هدایت فرایند تغییر، نیازمند 
چارچوبی نظري براي فهم روابط بین 

 ۀنظری. راهبرد، فناوري و سازمان است
جدید نظام اجتماعی فنی چنین چارچوبی 

این نظریه براي طراحی . کند جاد میرا ای
ها  آن ۀها و همچنین توسع سازمان ةدوبار

فرایندهاي یادگیري یک بنیان  ۀوسیل به
بیش  ۀکند؛ اگرچه توسع نظري فراهم می

نظام اجتماعی فنی موردنیاز  ۀنظری تر
هاي توسعه  ویژه در زمینه است، به

راهبردي و موارد مرتبط با موانع تغییر و 
  .ایجاد شونده در طی فرایند تغییرتأثیرات 

  

  ومدیریت از باال به پایین  ●

  ارتباطات افقی کم از موانع

رسمی خالقیت و  ساختاري

  .نوآوري سازمانی است

موانع خالقیت و نوآوري سازمانی 

  و فناورانه
موانع خالقیت و نوآوري سازمانی و 

) فناورانه(ندرت به نظام فنی  فناورانه به
بلکه این موانع و عوامل  شوند، مربوط می

گرایی سازمانی در نظام اجتماعی  سنت
  .قرار دارند

در نظام طبق شواهد پژوهشی     
ع براي ناطور کلی شش م اجتماعی به

خالقیت و نوآوري سازمانی و فناورانه 
  :وجود دارد که عبارتند از

 ةهاي محدودکنند هنجارها و ارزش -1   
و خالقیت و هاي افراد براي تغییر  توانایی

  ؛)موانع محیطی و فرهنگی(نوآوري 
بندي طلب و افتراق در  وجود بخش -2   

هاي کاري درون عملکردي  کار و گروه
  ؛)اي وظیفه- موانع ساختاري(ناچیز 

مدیریت باال به پایین و ارتباطات  -3   
  ؛)رسمی يموانع ساختار(افقی کم 

موانع (هاي مدیریتی ناکافی  مهارت -4   
  ؛)مدیریتی

هاي خاص قدرت  وجود آرایه -5   
  ؛ )موانع ساختاري غیررسمی(
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گیري  فرایند رسمی و خطی تصمیم -6   
  ).موانع راهبردي(براي نوآوري 

  

و نوآوري   خالقیت بر مؤثر  عوامل

  سازمانی و فناورانه
متعددي از جمله موارد زیر بر  عوامل

فرایندهاي خالقیت و نوآوري سازمانی و 
  :گذارند ثیر میفناورانه تأ

  فرایندهاي یادگیري؛ ۀرشد و توسع-1   
  فرایندهاي مشارکت؛ ۀرشد و توسع -2   
  مدیریت تخصصی نوآوري؛ -3   
هاي خالقیت و  تشکیل هسته -4   

  نوآوري؛
  آموزش خالقیت و نوآوري؛ -5   
هاي خودطراحی و  فعالیت ۀتوسع-6   

  خودمدیریتی؛
  تشویقی؛هاي حمایتی و  تقویت نظام -7   

هاي خالقیت  نظام ۀاستقرار و توسع -8   
  .و نوآوري سازمانی

  
  منابع

نهادي کردن ). 1378. (سلطانی تیرانی، فلورا -

  .رسا، تهران: ناشر نوآوري در سازمان،
). 1378. (تیمورنژاد، کاوه. مشبکی، اصغر -

رویکرد راهبردي و عملیاتی به مدیریت تحول 

: ناشر راحی،سازمانی، مدیریت نوآوري و ط
  .تهران. هیئت

- Boonstra, Jaap.J, 8 Nink, Maurits.J. 
Technological and Organizational 
Innovation; A Dilemma of Fundamental 
Change and participation. In European 
Journal of work and organizational 
psychology. 1996, 5 (3). 351-375. 
Richards, Tudor. Cretivity Problem 

Solving at work NY, 1988. 
- Henry, Jane. Walker, David. 

Managing Innovation. Sag Publications. 
1992. 
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  زاده دکتر حسن قاسم

  

  

جا که مزیت نسبی کشورهاي جهان  از آن
به دلیل  - موادخام Zسوم در دو زمین

 - ارزان رو کارگ -پیشرفت فناوري مواد
ارزش ) اتوماسیون(دلیل خودکارشدگی  به

فناوري و  ۀاند، توسع خود را از دست داده
به تبع آن تولید محصوالت و خدمات 

ابداعی و نوآورانه که داراي محتواي 
تر براي رقابت در  فناوري هرچه پیشرفته
اي و جهانی باشند،  بازارهاي داخلی، منطقه
شده  ناپذیر تبدیل به ضرورتی اجتناب

براي پیشبرد توسعه، پیش از . است

 اهمیت

  در
 توسعه
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نیازهایی بدین شرح الزم  هرچیز پیش
  :است

فناوري  ۀتدوین برنامه توسع -1   
 ۀتوسع ۀتدوین برنام همزمان با

هردو برنامه   اجتماعی و اجراي -اقتصادي
  .هاست طورموازي، سازمان به

 ۀعزم راسخ ملی براي توسعه برپای -2   
  .آمده است 1در بند  اي که گونه فناوري به

اگرچه وارد شدن در جزئیات این     
مقوله خارج از بحث ماست، ولی این راهی 
است که کشورهاي در حال توسعه جهان 

کشورهاي  ۀها به مرحل که بسیاري از آن
اند، براي  صنعتی شده ارتقا یافته ةتاز

اند و مأخذ زیادي وجود  پیشرفت پیموده
کشورها طی دارد که مسیري را که این 

اند مستند و راه را براي حرکت  کرده
و اما . دیرآغازگران روشن کرده است

نقش خالقیت در توسعه، بدیهی  ةدربار
ویژه  به - است که براي رقابت در بازار

اي و جهانی که امروز  بازارهاي منطقه
کشورها ضروري بلکه حیاتی  ۀبراي هم

الزم است محصوالت و خدمات  - است
ر به فردي تولید شود و این بدیع و منحص

مستلزم خالقیت، نوآوري و کارآفرینی 
  .است
که براي  -نقش این سه عامل مهم    

بدین ترتیب  -اند پیشبرد توسعه ضروري
خالقیت یک توانایی : توان خالصه کرد می

تواند یک اختراع یا  فردي است که می
. اي بکر توسط فرد خالق منجر شود ایده

اي است که این  چیدهنوآوري فرایند پی
اختراع یا ایده را به محصول یا خدمتی که 

. کند قابل عرضه به بازار است تبدیل می
کارآفرینی ویژگی فردي است که با عزمی 
راسخ و با وجود موانع بسیار در رساندن 
یک محصول به بازار فرایند نوآوري را که 

این امر است، با موفقیت، هدایت  ۀالزم
  .کند می
  
  
  
  
  
درخصوص خالقیت، نوآوري، و    

کارآفرینی مأخذ زیادي وجود دارد و 
هاي  جنبه ةپژوهش و توسعه دربار

  :موانع فردي خالقیت عبارتنداز ●
  ،)بیولوژیک(زیستی تاریخی، موانع

 .فیزیک، روانی و اجتماعی
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جا  مختلف هریک ادامه دارد که در این
کالم به شرح  ۀجهت اجتناب از اطال
شایان ذکر . شود مختصر باال اکتفا می
ترین عوامل پیشرفت  است که یکی از مهم

یب بروز جوامع تسهیل و ترغ ۀجانب همه
در حقیقت به . هاي افراد آن است خالقیت

انگیز این  دلیل تغییرات پرشتاب و شگفت
هاي  عصر و کشف سریع علوم و فناوري

جدید و انباشت حجم عظیمی از اطالعات، 
یادگیري و تفکر خالق نه صرفاً یک نیاز یا 
  .حتی یک ضرورت بلکه امري حیاتی است

با توجه به شرح مختصر نقش     
گذاري  رآفرینان در توسعه، سیاستکا

نحوي که افراد  براي ترویج کارآفرینی، به
سوي سازندگی، از  خواه جامعه را به ترقی

هاي اقتصادي و صنعتی  طریق ایجاد بنگاه
  .سوق دهد امري ضروري است

نوآوري، باید گفت که  ةو اما دربار    
 ۀهاي فناورانه یک الزم امروز نوآوري

رفت در این زمینه توسعه است و پیش
هاي مدیریتی در  مستلزم کسب مهارت

فناوري، پژوهش و  ۀهاي توسع زمینه

کردن نتایج  توسعه، و تجاري
  .هاست پژوهش

الزم به ذکر است که اگرچه خالقیت،     
نوآوري و کارآفرینی هر سه براي توسعه 

اند ولی ترویج و گسترش هرسه  ضروري
یا  وظیفه کل جامعه است نه یک سازمان

از . تنهایی است حتی یک وزارتخانه به
کند که یک  بینی اقتضا می رو واقع این

، ...سازمان، یک کنفرانس، یک کتاب و
. صرفاً بر یکی از سه موضوع تأکید ورزد

جا که کارآفرینی مستلزم نوع  از آن
اي از خالقیت است و همچنین در  ویژه

 ةتمامی مراحل نوآوري، از ایجاد اید
تا تأمین  -اي مثال یک اختراعبر -اولیه

مالی، بازاریابی و فروش، همه مستلزم 
خالقیت است، لذا هدف قرار دادن خالقیت 

تر از واردشدن در  بینانه فردي امري واقع
تمامی جزئیات نوآوري و کارآفرینی 

  .است
  

  خالقیت ۀراهکارهاي توسع
خالقیت نخست  ۀبراي رسیدن به توسع

قیت را مورد هاي نهایی خال هدف یا هدف



 

 178

فت
هیا
ر

   
   

   
   

   
  

ره 
شما

شم
و ش

ت 
یس

ب
_

ان 
ست

زم
13

80
  

آل آن براي  ایده. دهیم توجه قرار می
رسیدن به این مهم باید براي رسیدن به 
این فهم که خالقیت در تمام سطوح 
تحصیلی مدنظر باشد، بدین ترتیب که 

خالقیت در نظام آموزشی کشور از  ۀزمین
چنان جایگاهی برخوردار باشد که این 
نظام بر دانش گسترده مسلط و با محافل 

ی جهان مرتبط باشد تا بتواند با علم
نحوي  استفاده از دانش و تجارب جهانی به

 ۀخوداتکا براي ترویج خالقیت در هم
هدف . ریزي کند سطوح تحصیلی برنامه

نهایی آموزش باید جایگزینی یادگیري و 
جاي یادگیري سنتی  تفکر خالق باشد به

این امر  ۀمحفوظات است و الزم ۀکه بر پای
آشنایی . ها باشد زش تکنیکنه تنها آمو

ها با روند  حوزه ها در تمامی سازمان
تغییرات جهانی و شناخت ماهیت تغییرات 

بینی از  این عصر و لزوم تغییر جهان
هزار سال است  که بیش از ده ايبینی جهان

بر اقتصاد و روابط انسانی حاکم بوده 
بینی خالق حاکم بر اقتصاد  جهان  است به

نین بر روابط و و فناوري و همچ
  .رفتارهاي انسانی امروز، ضروري است

بینی  جا که تا حاکم شدن جهان از آن    
خالق فاصله زمانی زیادي وجود دارد، در 

هاي ذکر شده باید شرایط الزم  حوزه
وجود آید تا با  براي بروز خالقیت افراد به

گیري از آن بتوان از نظر اقتصادي و  بهره
رقابت در  فناوري کشور را براي
  .بازارهاي جهانی آماده ساخت

ها در جامعه،  براي نیل به این هدف    
عزم ملی با مشخص کردن نوعی 

بینانه و  انداز بدیع ولی واقع چشم
. کارشناسی شده ضروري است

هاي نیل  درصورت وجود چنین عزمی، راه
انداز کامالً شناخته شده است  به این چشم

کردن تجارب و صرفاً کافی است با بومی 
. ها حرکت کرد جهانی در جهت نیل به آن

بدیهی است به همان ترتیب که 
درخصوص اهمیت خالقیت در توسعه 

بخشی  ذکر شد، در این مورد نیز نظام
نیاز اصلی توسعه خالقیت  ها پیش سازمان

ها انسجام و  که سازمان است و تا هنگامی
اند، هرگونه  مندي الزم را نیافته نظام

جهت ترویج و توسعه خالقیت  حرکت در
  .اثر خواهد بود بی
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توان و نباید  جا که نمی به هرحال از آن    
هاي مربوط  مندي الزم در سازمان تا نظام

دست  منتظر ماند و به اصطالح دست روي
جا پیشنهادهاي زیر  گذاشت، در این

درخصوص آموزش و نیز صنعت، 
  :عرضه شود... اقتصاد، دولت و 

  
  

  
  

کاري امري است بس  یراي خالقیتپذ    
عظیم و تقریباً در تمامی جوامع موانع 

هاي ملل  المثل که از ضرب خالقیت، چنان
در . توان نتیجه گرفت، وجود دارد می

خواهی نشوي رسوا همرنگ ((کشور ما 
زبان سرخ سر سبز ((یا  ))جماعت شو

ها  المثل این ضرب ۀاز جمل ))دهد برباد می
هاي امریکایی در  مثلال به ضرب. هستند

ها  اگر نمی توان آن((: این مورد توجه کنید
یا  ))!ها ملحق شو را شکست دهی به آن

  .))موج ایجاد مکن((و نیز  ))قایق را بجنبان((
  

  موانع فردي
موانع فردي خالقیت به اختصار عبارت 

  :است از
  

  موانع تاریخی

شود  افالطون معتقد بود تاریخ تکرار می
همچنین . تیاري از خود نداردیعنی بشر اخ

اعتقاد به سرنوشت که ریشه در بسیاري 
ها دارد از دیگر موانع  ها و دین از فرهنگ
در این دوران از . رود شمار می تاریخی به

هاي  تاریخ بشر نیز که به علت پیشرفت
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انگیز علم و فناوري افراد عادي  حیرت
کنند کنترلی بر زندگی خود  احساس می

  .موانع تاریخی است ةزمرندارند، در 
  

  )بیولوژیک(موانع زیستی 

با وجود دستاوردهاي خالق بسیاري که 
هاي خالقیت و  استفاده از روش ۀدر نتیج

حل خالق مسائل حاصل شده است، هنوز 
از جمله برخی از دانشمندان،  - بسیاري 

بر این باورند که خالقیت موروثی است، 
ري ها در خالقیت نقش مؤث ولی اگرچه ژن

نحوي غیرقابل انکار  دارند، لیکن اکنون به
نحو  توان به شده است که خالقیت را می

  .بارزي تقویت کرد
  

  موانع فیزیولوژیک

از طریق  -مغزي بدیهی است آسیب
منجر به اختالل در  -...بیماري، تصادف و 
 .شود خالق می  تفکر  تفکر، از جمله
هاي جسمی ممکن است  همچنین معلولیت

. انواع خالقیت را زایل کند بعضی از

شاعر (میلتون  اگرچه، براي نمونه جان
  .ون ناشنوا بودندهنابینا و بت) انگلیسی

  
  موانع روانی

: طور خالصه موانع روانی عبارتند از به
شدن   شرطی  یا  شده  کسب عادات، رفتار

(Conditioning) 

تالش براي تأمین رضایت و انتظارهاي 
ن، فرض وجود دیگرا) غالباً خیالی(

هاي تحمیل شده  ها یا محدودیت محدودیت
از سوي خودمان، نداشتن انعطاف یا ترس 
از شکست، یا ترس از خطرپذیري، 

روي، نگرانی از متفاوت بودن، ترس  دنباله
، قبول سلطه یا الگوهاي رفتاري  از تمسخر

طلبی،  تعیین شده توسط دیگران، راحت
خرافات، پذیرش سرنوشت و موقعیت 

  .ود به شکلی که هستخ
اند  برخی از این موانع با یکدیگر مرتبط    

کند  و همین امر به شناسایی بهتر کمک می
  .که موانع خود را بهتر بشناسیم
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  موانع اجتماعی

بدیهی است که محیط اجتماعی در 
. خالقیت افراد جامعه بسیار مؤثر است

طور کلی جامعه به این دلیل  به
است که افراد خود حمایت یافته  سازمان

کند و تشکیالت سازمانی جامعه خود به 
انسانی  ۀموجودیتی تبدیل شود که جنب

خود را از دست داده و در نتیجه افراد 
  .کنند اختیاري می اهمیتی و بی احساس بی

ها و قوانین تدوین  انحراف از سنت    
شده یا تلویحی و نانوشته، در جامعه یک 

یک کشور یا  کشور، یک اقلیت در
اتحادیه از هر نوع، ممکن است با توبیخ 

رو بروز  از این. رو شود و مجازات روبه
در . شود خالقیت با اشکال مواجه می

صورت افراد یا همرنگ جماعت  این
که پذیرفته شوند از  شوند یا براي آن می

  .کنند ابراز عقیده خودداري می
  

  برخورد موانع سازمانی

سازمانی، دیدگاه  ترین موانع از مهم
مدیریت سنتی است که براساس این 

دیدگاه که دستور از مافوق بدون 
االجراست و تخطی از آن  وچرا الزم چون

این دیدگاه . شدن موجب مغضوب واقع
شود که کارکنان به اجرا بدون  باعث می
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چه مورد نظر مدیریت  وچراي آن چون
اي براي اعمال خالقیت  است، انگیزه
  .ندنداشته باش

باید درنظر داشت که فرایند خالقیت     
هاي  مستلزم آزمایش است که طی آن راه

مختلفی باید آزمایش شود که البته نتایج 
آمیز نخواهد بود و  ها موفقیت آن ۀهم

هاي متعدد  سرانجام از بین این آزمایش
آمیز  فقط یکی یا تعداد معدودي موفقیت

ها  خواهد بود و حتی اگر این آزمایش
آمیز نباشد تجاربی به دست  وفقیتم

طور بالقوه  کم به خواهد آمد که دست
که در این  چنان. بسیار باارزش خواهد بود

مورد از ادیسون، هنگامی که در شرف 
اختراع گرامافون بود پرسیدند که چرا پس 

آزمایش موفق نشده و شاید به  25000از 
علت کهنسالی خالقیت او روبه زوال رفته 

شما متوجه نیستید، من ((اد، دخ است، پاس
ها  راه را که از طریق آن 25000اکنون 
توان گرامافون را اختراع کرد، کشف  نمی
  )).ام کرده
جا که  ضمناً باید درنظر داشت از آن    

ها  در فرایند آزمایشگري خالقیت، شکست

دست آوردن  امري قطعی است و تا به
 ۀتیجتوان ن آمیز نباید و نمی نتایج موفقیت

یک  ةخالقیت را در امور اصلی و جاافتاد
بلکه فقط پس . مؤسسه اجرا و ادغام کرد

از حصول اطمینان از موفقیت نتیجه 
توان به ادغام آن در فعالیت اصلی  می

تصور کنید پزشک . مؤسسه مبادرت نمود
جدیدي  ةجراحی بخواهد در اتاق عمل اید

را که صددرصد از موفقیت آن اطمینان 
ده است آزمایش کند یا خلبانی حاصل نش

بدیهی است که کار . هنگام پرواز چنین کند
در . شود اي تمام می به قیمت جان عده

 ۀبراي مثال در یک کارخان -موارد دیگر
تولیدي اگر این کار خطر جانی نداشته 

  مسلماً- که احتمال آن هم زیاد است -باشد
ي به ناپذیر بسیار وشاید جبران هاي  زیان
خواهد داشت بنابراین باید اذعان  همراه

داشت که براي نمونه در یک سازمان 
یک خدمت، هریک  ةتولیدي یا عرضه کنند

از کارکنان وظایف مشخصی دارند که در 
آن امکان بسیار کمی براي اعمال  ةمحدود

در چنین شرایطی . خالقیت وجود دارد
هاي  ها و نظام اجراي کارها برطبق ضابطه
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ها،  آن گرفتن است و نادیده تعیین شده الزم
ها و  ضابطه و تالش براي تدبیر و اجراي

 ۀهایی جدید در نظام تولید یا عرض نظام
  .خدمت اختالل ایجاد خواهد کرد

چه الزم است ایجاد شرایط مناسب  آن    
هاي جدید در  در سازمان براي تدبیر ایده

در . خارج از فعالیت اصلی سازمان است
عوامل مهم براي ایجاد صورت، یکی از  آن

شرایط مناسب براي بروز خالقیت 
کارکنان در یک سازمان، تشویق کارکنان 
خالق به تدبیر و سرانجام اجراي ایده یا 

هاي بدست آمده، حتی در مواردي  ایده
ها براي اعمال  هاي آن است که تالش

. شود رو می خالقیت با شکست روبه
ه ها افرادي که صرفاً ب بسا سازمان چه

گونه  امور روزمره جاري اکتفا کرده هیچ
کنند و  تالشی براي انحراف از آن نمی

هاي قابل  پاداش ))شناسی وظیفه((براي این 
که کارکنان  یدرحال. توجهی دریافت کنند

شوند بلکه اگر  مبتکر نه تنها تأیید نمی
ها در اولین مراحل با عدم  تالش خالق آن

ست موفقیت مواجه شود، احتمال از د
  .شان بسیار زیاد خواهد بود دادن شغل

بنابراین، سازمانی که از اهمیت     
خالقیت آگاه است و قصد ترویج مؤثر آن 

هایی براي کارکنان  را دارد، باید فرصت
هاي خالق در کنار  خود جهت تدبیر ایده

کارهاي عادي فراهم کند و با توجه به 
ناپذیر  که عدم موفقیت، بخش جدایی این
خالق است، تالش صادقانه در جهت  کار

خالقیت را حتی درصورت عدم موفقیت، 
بدیهی است که نظارت بر . تشویق نماید

کارهاي خالق براي هدفمند کردن آن 
تواند  نظارت می. ناپذیر است اجتناب

هاي خالقیت،  صورت تشکیل کمیته به
بخشی از امور پژوهش و توسعه، بخشی 

هاي  ا شکلاز نظام پیشنهادات سازمان ی
  .متعدد دیگر باشد

  
   

  
  
  
  

در این مختصر هدف، بحث جامع     
سازمان خالق و به طریق اولی خالقیت 

تدوین برنامه توسعه فناوري  ●
همزمان با تدوین برنامه توسعه 

اجتماعی و اجراي هر دو - اقتصادي
 .طور موازي ضروري است برنامه به
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سازمانی نیست بلکه صرفاً اشاره به چند 
توان در طرز تفکر سنتی  نکته است که می

مدیریت تغییرات مختصري ایجاد و 
همچنین یادآوري برخی از موانع توسعه 

است بحث جامع  بدیهی. در کشور است
در مورد ایجاد شرایط مناسب براي بروز 

خالقیت کارکنان یک سازمان موضوعی 
بسیار پیچیده و بسیار فراتر از این 

به هر حال، امید است این . مختصر است
 دمختصر آغازي براي بحث تفصیلی مور

  . نیاز جامعه باشد
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توانند با تأکید بر نوآوري،  هاي کوچک می آیاشرکت
  جایگاه مناسبی در بازارهاي جهانی براي خود بیابند؟

  پور اصغر صادق علی - مرضیه فخرایی: نویسندگاه

  
  

  چکیده
هاي فناورانه عمدتاً از اجراي  نوآوري

تحقیقاتی  ۀهاي گسترده و پرهزین طرح

هاي کوچک به  و شرکت شوند ناشی می

انات الزم براي دلیل نداشتن سرمایه و امک

هاي نو، براي حضور در  ابداع فناوري

بازارهاي پر رقابت جهانی با مشکالت جدي 

در کشورهاي در حال توسعه، . اند مواجه

 ۀهاي فناوران عدم وجود بستر یا زیرساخت

. الزم، این مشکالت را دوچندان کرده است

در این مقاله ضمن تعریف نوآوري 

به آن، با  فناورانه و برخی مسائل مرتبط

هاي  مثالی واقعی مؤید آن است که شرکت

توانند با تأکید بر برخی از  کوچک نیز می
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موقع  موضوعات کلیدي، تشخیص به

نیازهاي بازار و انتخاب راهکارهاي 

مناسب، سهمی در رقابت مبتنی برفناوري 

پیشرفته داشته باشند و در بازارهاي 

. جهانی جایگاه مناسبی براي خود بیابند

مچنین برخی از مشکالتی را که ه

هاي کوچک در رابطه با کسب  شرکت

هاي  فناوري دارند، بررسی کرده و ویژگی

ها  مثبتی را که موجب موفقیت این شرکت

  .کند شوند، بیان می می

  

  مقدمه
 در عصر حاضر که عصر جنبش و

پویایی است، فناوري عاملی مهم و حیاتی 
هاي تجاري و  رشد و بقاي سازمان

رود و نوآوري  شمار می تی جهان بهصنع
فناورانه، عاملی تعیین کننده در تدوین 

ها و راهبردهاي سازمانی و  سیاست
ابزاري مهم براي دستیابی به موقعیت 

  .هاي جهانی است برتر در رقابت
   

  

  

اگرچه نوآوري فناورانه اصوالً پرهزینه و 
هایی که  پرمخاطره است، اما سازمان

ند، دیر یا زود به درصدد نوآوري باش
دلیل اشباع بازار و نیاز به محصوالت 

هاي تجاري با  رقابت ۀجدید، در صحن
به . شوند رو می مشکالت جدي روبه

عبارتی، دوام و پیشرفت یک سازمان یا 
یک شرکت، به میزان دستیابی آن به 
  .فناوري و محصوالت جدید وابسته است

در  ))و توسعه تحقیق((هاي  طرح    
هاي فناورانه نقشی مؤثر و حیاتی  ينوآور

هاي کوچکی که فاقد  دارند و شرکت
امکانات و سرمایه الزم براي اجراي این 

با  ))نوآوري((ها هستند، در راه  طرح
با . رو خواهند شد معضالتی جدي روبه

وجود این، برخی از تحقیقات حاکی از آن 
ترین اختراعات و ابداعات  است که مهم

هاي کوچک و  مین شرکتقرن بیستم را ه
اند و وجود برخی از  متوسط انجام داده

ها موجب  هاي مثبت این شرکت ویژگی
هاي  نوآوري((شده که سهم مؤثري در 

 ,Soochoi). داشته باشند ))فناورانه

دراین مقاله برآنیم تا ضمن دو  (1998

ترین  تأکید بر روحیۀ نوجویی و نوآوري، مهم
هاي کوچک  عامل موفقیت و تعالی در شرکت

 .است
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  هاي مثال واقعی، مشکالت و چالش
 ))ينوآور((راه   در  را  کوچک  هاي شرکت

بررسی کنیم و نشان دهیم که این 
توانند با تأکید بر  ها نیز می شرکت

موقع نیازهاي بازار  نوآوري، تشخیص به
و انتخاب راهکارهاي مؤثر، جایگاه 
مناسبی در بازارهاي جهانی براي خود 

ما در این مقاله به یک بررسی اولیه . بیابند
تر را  هاي گسترده و اجمالی اکتفا و بحث

هاي آتی  ي خداوند به فرصتبه یار
  .کنیم موکول می

  

  تعریف نوآوري فناورانه
هاي اساسی فناوري، تغییر  یکی از ویژگی

هاي  فناوري. و تحول مستمر آن است
هاي علمی و فنی  علمی با تکیه بر پیشرفت

ها  آن ۀهدف از توسع. یابند توسعه می
ایجاد قابلیت براي تولید محصوالت یا 

است که بتوانند جایی فرایندهاي جدیدي 
بین . مناسب در بازارهاي تجاري پیدا کنند

 (invention)نوآوري فناورانه و اختراع 
. اي وجود دارد تفاوت اساسی و عمده

نوآوري فناورانه در واقع اختراعی است 

تواند  که آنقدر بهبود و توسعه یافته که می
از این دیدگاه، . وارد بازار تجاري شود

تالقی یک  ۀي را نتیجتوان نوآور می
اي جدید با فرصتی مناسب در  ایده

  .بازارهاي تجاري دانست
نوآوري فناورانه حاصل تحوالت     

فناورانه است و این تحوالت عمدتاً به دو 
  :گیرند که عبارتند از دلیل صورت می

دستیابی به عملکرد بهتر به معناي  -1   
؛ ضریب اطمینان باالتر؛ بیش ترسرعت 
جویی  و کارایی باالتر و صرفهظرفیت 
  ؛بیش تر

  .تأمین نیاز و خواست مشتریان -2   
توان  نوآوري فناورانه را همچنین می    

به معناي تولید کاالهاي بازارپسند یا 
تري  هزینه طراحی فرایندهاي تولیدي کم

دانست که تقاضاهاي جدیدي در بازار 
از این دیدگاه، نوآوري . آورد وجود می به

بخش تولیدات جدید  عناي ورود نتیجهبه م
فرایندهاي تولیدي نوین  ۀبه بازار و توسع

  .است
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 دلیل  به  فناورانه  نوآوري●

عملکرد بهتر با   دستیابی به 

 ، ضریببیش ترسرعت 

باالتر، ظرفیت و   اطمینان 

جویی  صرفه و باالتر  کارایی

  .است بیش تر

  

  انواع نوآوري فناورانه
نه به سه گروه عمده هاي فناورا نوآوري
  :شوند تقسیم می

  
  هاي تدریجی نوآوري -1

ها جهش  هایی هستند که در آن نوآوري
این . گیرد بزرگی صورت نمی ۀفناوران

طور مستمر و تدریجی از  تحوالت به
طراحی مجدد محصوالت یا طراحی 

هدف از . شود محصوالت جدید ایجاد می
این تغییرات، رفع نقاط ضعف محصوالت 

  .هاست زایش کارایی آنو اف
  

  هاي جهشی نوآوري -2

هاي علمی و فنی  ها، ایده این نوآوري
کامالً جدیدي هستند که معموالً حاصل 

ها بازارهاي  این ایده. تحقیقات هدفمندند
کنند یا بازارهاي راکد را به  جدید ایجاد می
ها معموالً  این نوآوري. دارند تحرك وامی

د و دهن وري را افزایش می بهره
گذاري  هاي جدیدي براي سرمایه فرصت

هاي جهشی تنها از  نوآوري. کنند ایجاد می
آیند؛  دست می به ))تحقیق و توسعه((طریق 

بنابراین صنایع کوچک و متوسط که فاقد 
الزم  ۀمنابع انسانی، اطالعات و سرمای

هاي تحقیقاتی گسترده  براي انجام طرح
شی هاي جه توانند در نوآوري هستند، نمی

  .سهمی داشته باشند
  
  نظام فناوري -3

هایی  اي از فناوري این گروه مجموعه
هستند که برخی به صورت تدریجی و 

این . شوند طور جهشی متحول می برخی به
وجود  هاي صنعتی جدیدي به ها بخش نظام
آورند و موجب تغییرات مهمی در  می

  .شوند مدیریت و سازماندهی می
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  ورانهنوآوري فنا ۀمراحل توسع
هایی که براي نوآوري  همواره تعداد ایده
شوند، بیش از میزانی  فناورانه عرضه می

است که کامالً توسعه یافته و وارد بازار 
در واقع شرایط بازار و عوامل . شوند می

اجتماعی و اقتصادي مشخصی تعیین 
توانند به  هایی می کنند که چه ایده می

باید هایی  محصول تبدیل شوند و چه ایده
  .کنار گذاشته شوند

شامل پنج مرحله  ))نوآوري فناورانه((هر 
  :است که عبارتند از

  
  گیري ایده شکل ۀمرحل -1

با استفاده از دانش فنی و اطالعات 
مربوط به محصول، فرایند تولید و میزان 

  تقاضا در بازار،
  
  نخستین ةاید ۀبهبود و توسع -2

هاي  درصورت لزوم با انجام طرح

  ،))و توسعه تحقیق((
  نخستین ۀنمون ۀارائ -3

  با انجام تجدید نظرهاي الزم،
  

  تولید -4

  تر، گذاري گسترده با سرمایه
  
  بازاریابی -5

وجوي بازاري وسیع براي فروش  جست
  .محصول یا فرایند جدید

  
  عوامل تأثیرگذار بر نوآوري فناورانه

  ))تحقیق و توسعه((هاي  اجراي طرح -1

اي پیشرفته یا ه دستیابی به فناوري
هاي فناورانه جهشی، نیازمند  نوآوري

تحقیق ((هاي گسترده و هدفمند  انجام طرح
صنایع کوچک و . است ))و توسعه

ها  متوسطی که قادر به طراحی این برنامه
نیستند، باید از طرق دیگري مانند اخذ 

برداري از نتایج تحقیقات سایر  بهره ۀپروان
  .ها استفاده کنند شرکت

ین منابع انسانی شایسته و تأم-2

  کارآمد

وجود منابع انسانی شایسته، خالق و 
کارآمد که داراي دانش، مهارت و 

هاي  هاي الزم باشند، از سرمایه تخصص
هاي  ها براي انجام فعالیت اساسی سازمان
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جذب و . آیند شمار می به نوآورانه
استخدام کارکنان توانا و شایسته، 

ی مناسب هاي اجرای استفاده از طرح
کارکنان و  ))خودشکوفایی((منظور  به

هاي ارزیابی کارکنان،  اجراي مستمر طرح
هاي دستیابی به نیروي انسانی  از راه

  .مناسب در هر سازمان است
  
  مدیریت فناوري -3

مدیریت فناوري مستلزم تخصص، دانش 
مدیران . اي است هاي ویژه و مهارت

 ةفناوري موظفند اطالعات کافی دربار
آن و  ۀناوري و پیامدهاي ناشی از توسعف

هاي مربوط به روند  همچنین داده
آوري و  بازارهاي تجاري را به دقت جمع

بدین . طور دقیق و اصولی بررسی کنند به
ترتیب قادر خواهند بود با صرف هزینه و 

ها را  این ایده ۀتوسع ۀ کافی، زمینۀسرمای
  .فراهم کنند

یت تحقیق و مدیر((، ))مدیریت تولید((    
هاي  شاخه ))مدیریت ارتباطات((و  ))توسعه

شمار  به ))مدیریت فناوري((تخصصی 
  .آیند می

  

  

  تأمین سرمایه براي نوآوري -4

هاي کوچک و متوسطی که فاقد  شرکت
هاي  گذاري منابع مالی الزم براي سرمایه

توانند براي انجام و  گسترده هستند، می
کی هاي بان هاي خود از وام نوآوري

عالوه براین، تشویق . استفاده کنند
پذیري که حاضر  گذاران ریسک سرمایه

خود را صرف نوآوري  ۀباشند سرمای
نموده و ریسک حاصل از آن را بپذیرند، 

  .هاست فرصتی مغتنم براي این شرکت
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  بازاریابی -5

هاي  یکی از مسائل مهم در نوآوري
فناورانه، یافتن بازارهاي تجاري مناسب 

محصوالت و فرایندهاي نوین  ۀرضبراي ع
فناورانه است و تحقق این امر مستلزم 
 ةانجام مطالعات و تحقیقات گسترد

هاي کوچک باید مشتري یا  شرکت
مشتریان خود را با دقت انتخاب و 

ها را درك نمایند و به بهترین  نیازهاي آن
  .ها را جلب کنند نحو رضایت آن

  
 ))نوآوري فناورانه((الگوهاي مختلف 

  در کشورهاي در حال توسعه

اساساً در  ))فناوري ۀتوسع(( ةواژ
کشورهاي در حال توسعه معنا و مفهوم 

در  ))فناوري ۀتوسع((منظور از . کند پیدا می
این کشورها، تالش و اقدام براي پرکردن 

 ۀبا کشورهاي پیشرفت ))شکاف فناورانه((
 ۀاز این دیدگاه، توسع. صنعتی است

یش سطح فناوري ملی فناوري باعث افزا
شود و کشور را براي ورود به  می

  .کند بازارهاي تجاري جهانی، آماده می

کشورهایی که فاقد سرمایه و امکانات     
تحقیق و ((هاي  الزم براي اجراي طرح

اند، سه راهکار عمده را براي ))توسعه
هاي فناورانه  دستیابی به نوآوري

  : گزینند، که عبارتنداز برمی
  

  لکیت فناوريما -1

هاي کوچک که فاقد  شرکت بیش تر
اند، از  امکانات کافی براي تحقیق و توسعه

 ۀهاي رسمی مانند اخذ پروان طریق کانال
گذاري  برداري از فناوري یا سرمایه بهره

هاي غیررسمی  مشترك یا از طریق کانال
نظیر تبادل کارکنان، تولیدات و گزارشات 

مکن است همچنین م. کنند فنی اقدام می
کاال  ةدهند ها تمامی اجزاي تشکیل شرکت

را از خارج وارد و فقط محصول نهایی را 
  .مونتاژ کنند

  
  جذب فناوري -2

هایی  هاي کوچک و متوسط بخش شرکت
آوري وارداتی را با تولیدات داخلی  از فن

وجوي  جایگزین کرده و در جست
محصوالت  ۀبازارهاي داخلی براي عرض
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طور  ها همچنین به رکتاین ش. خود هستند
وجوي یافتن بازارهاي  فعال در جست

خارجی مناسب براي عرضه محصوالت 
  .خود هستند

  
  سازي فناوري شبیه -3

هاي  هاي با استفاده از مهارت شرکت
داخلی، بازارهاي داخلی و خارجی را 

هاي  دهند و به تولید مدل هدف قرار می
بیش در حالی که . پردازند اختصاصی می

  .کنند ز اجزاي ساخت داخل استفاده میا تر
  

هاي کوچک و  مشکالت شرکت

  هاي فناورانه متوسط در نوآوري
صنایع کوچک و متوسط، نمایندگان 

هایی را  فروش و مشتریان، معموالً فرصت
کنند؛  براي نوآوري فناورانه فراهم می

هاي کوچک و  هاي مهمی که شرکت فرصت
ورانه، هاي نوآ متوسط را در انجام فعالیت

با این حال، این . کند یاري و تشویق می
اي بر سر راه  ها با موانع عمده شرکت

برخی از این . رو هستند نوآوري روبه
  :موانع عبارتند از

ً به دنبال نوآوري  صنایع معموال -1   
که به  فناورانه نیستند و به محض این

فروش مناسب و منافع اقتصادي موردنظر 
خود را  ةگر انگیزخود دست یافتند، دی
هاي نوآورانه از  براي حمایت از طرح

  .دهند دست می
هاي کوچک، معموالً داراي  شرکت-2   

منابع  ۀهاي خاصی در زمین محدودیت
اي  اطالعاتی هستند و ناگزیرند بخش عمده

از اطالعات و دانش الزم را از طریق 
ها دریافت کنند  دولت، صنایع یا دانشگاه

هاي  را در انجام فعالیت ها که این امر آن
هاي کار دچار  نوآورانه و بهبود شیوه

  .کند محدودیت می
هاي کوچک عمدتاً فاقد  شرکت -3   

سرمایه و امکانات کافی براي انجام 
اند و از ثبات مالی  هاي نوآورانه فعالیت

  .کافی برخوردار نیستند
این مشکالت و موانع،  ۀاما با وجود هم    

ترین  مؤید آنند که مهم برخی از تحقیقات
ابداعات و اختراعات قرن بیستم را همین 

هاي متوسط و کوچک انجام  شرکت
هاي  اند و به دلیل وجود برخی ویژگی داده
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هاي  اند بیش از شرکت مثبت توانسته
هاي فناورانه  بزرگ در انجام نوآوري

ها  برخی از این ویژگی. سهیم باشند
  :عبارتند از

چک به دلیل نداشتن هاي کو شرکت -1   
طور دائم  ثبات مالی قادر نیستند به

موقعیت خود را در بازارهاي تجاري حفظ 
بقاي خود  ۀبه همین دلیل براي ادام. کنند

ناگزیرند که همواره دست به نوآوري زده 
تري به  و محصوالت جدیدتر و متنوع

  .بازار عرضه کنند
ها عمدتاً به دلیل ساختار  این شرکت -2   
پذیري  تر، داراي انعطاف زمانی سادهسا

توانند با سرعت  ي هستند و میبیش تر
ي پاسخگوي تقاضاي بازار بیش ترعمل 

  .یا نیازهاي فناورانه باشند

ها به دلیل کم بودن  در این شرکت -3   
تر و  ، روابط نزدیکنتعداد کارکنا

تري بین کارکنان و مدیر وجود  صمیمانه
ابداعات فناورانه  این امر در انجام. دارد

  .نقش مؤثري دارد

در این جا به بررسی یک شرکت     
کوچک در کشور در حال توسعه کره 

پردازیم و مشکالت و  جنوبی می
هایی را که این شرکت در سر راه  چالش

نوآوري و ورود به بازارهاي تجاري با 
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به رغم . کنیم آن مواجه است، بیان می
وجود مشکالت بسیار، این شرکت 

هاي مناسب  توانسته است با انتخاب روش
. هاي قابل توجهی دست یابد به موفقیت

هدف ما از ذکر این مثال، بحث و بررسی 
  .علل موفقیت این شرکت است ةدربار

  

از فعالیت   مختصري  تاریخچه

  شرکت میرا
اي  با سرمایه 1983این شرکت در سال 

 300میلیون دالر و تقریباً  10حدود 
خود را با ساخت تجهیزات  کارمند، کار

رسانا  هاي نیم کنترل کیفیت براي دستگاه
 ةهاي بزرگ سازند آن به شرکت ۀو عرض

ها آغاز کرد و در این زمینه به  این دستگاه
مدیر . موفقیت چشمگیري دست یافت

اجرایی و مؤسس این شرکت آقاي 
جنوبی بود و در  ةجانسون چانگ اهل کر

وان مدیر با عن 1962تا  1959هاي سال
ریزي خدمت در ارتش  ثبت اسناد و برنامه

کرد و در این مدت با آخرین تحوالت و  می
در سال . هاي فناورانه، آشنا شد پیشرفت

، او براي اولین بار با صنعت 1970

رسانا آشنا شد و با توجه به اطالعات  نیمه
 ۀاي که از قبل داشت، با سرمای فناورانه

ی درخصوص راهنمای ۀاندکی به چاپ مجل
ها مبادرت نمود و  سی طریقه چیدن آي

که وارد بازارهاي شلوغ و  جاي آن به
اي  پررقابت شود، تصمیم گرفت در عرصه

او کار . گذاري کند کامالً جدید سرمایه
چاپ این مجالت با  ۀخود را در زمین

همکاري یک متخصص ژاپنی و چهار 
دو سال . اي آغاز کرد التحصیل حرفه فارغ

شرکت رونق گرفت و موقعیت  بعد کار
این  ةعنوان منتشر کنند شرکت در بازار به
در این هنگام شرکت . مجالت تثبیت شد

براي چالش دیگري آماده شد و آن 
ساخت ماشین تمام اتوماتیک نظارت بر 

 ۀرغم صرف هزین اما به. تولید ویفر بود
هنگفتی جهت تحقیق و توسعه در این 

و سرانجام اي حاصل نشد  زمینه، نتیجه
. رو شد این طرح در نهایت با شکست روبه

چانگ با بحث و تبادل نظر با کارشناسان 
تیم فناوري تصمیم گرفت در رابطه با 
ساخت دستگاه آزمایشی کنترل کیفیت 

گذاري کند و در این  رساناها سرمایه نیم
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اي  جهت با یک شرکت الکترونیکی کره
 یک ۀاو در ابتدا با عرض. قرارداد بست

ها و سپس با درنظر  اولیه به آن ۀنمون
تدریج به  گرفتن تقاضاي مشتري به

توسعه و بهبود، محصول خود اقدام و 
با توسعه . هاي بعدي را تولید کرد نمونه

این محصول، شرکت توانست مشتریان 
ي را جلب کند و به سود قابل بیش تر
  .اي دست یابد مالحظه

رکت درصد از کارکنان ش 30تقریباً     
میرا در بخش تحقیق و توسعه مشغول 

درصد از درآمد شرکت  2کار بودند و  به
کارمندان . شد صرف آموزش کارکنان می

توانستند  این شرکت در صورت تمایل می
به تحصیل خود ادامه دهند و شرکت نیز 

ها را تقبل  تحصیل تعدادي از آن ۀهزین
 ۀاین شرکت همچنین یک شبک. کرد می

ها و  با دانشگاه همکاري صنعتی
هاي کشور برقرار نمود و  دبیرستان

فرصتی براي یادگیري محققان، کارمندان 
شرکت . و کارگران با استعداد فراهم کرد

طرح مشترکی را تعریف و از این طریق 
صورت بورسیه  دانشجویان ممتاز را به

این . براي کارورزي انتخاب کرد
دانشجویان پس از اتمام طرح، در صورت 

توانستند در شرکت استخدام  ایل میتم
ارزیابی کارکنان با دقت انجام . شوند
تحقیق ((هاي  شرکت از انجام طرح. شد می

چراکه مدیر . کرد حمایت می ))و توسعه
اي براي پیروزي  شرکت، شکست را مقدمه

  .دانست می

       
این شرکت در تمام مدت فعالیت خود،     
ل محصو 10محصول تولید کرد که  20

هفت طرح فقط . رو شد آن با شکست روبه
اولیه را بازگرداند و تنها سه طرح  ۀسرمای

مدیر شرکت همیشه . سوددهی داشت
کرد به جدیدترین اطالعات در  سعی می

به . هاي پیشرفته دست یابد فناوري ۀزمین
عبارتی همواره در آخرین مرزهاي 
فناوري حرکت کرد و مصمم دوراندیش و 

 ))تحقیق و توسعه((هاي  طرح●
هاي فناورانه نقشی  در نوآوري

  .مؤثر و حیاتی دارند
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ین اعتقادي عمیق به مبتکر بود همچن
  .رهبري در عمل داشت

  
  

  

کشورهاي درحال توسعه با  ●

هاي متعددي در سر راه  چالش

و ورود به  ))نوآوري فناورانه((

نداشتن . اند بازارهاي جهانی مواجه

ترین  و امکانات الزم، از مهم  سرمایه

  .این مشکالت است

  
  
  
  

شرکت را از مبلغ  ۀاولی ۀاو سرمای    
. نوات خدمت خود تأمین کردبازخرید س

عالوه از صندوق تأمین اعتبار و  به
هایی دریافت  مؤسسات مالی دیگر نیز وام

گذاري در  چانگ براي سرمایه. نمود
شرکت اقدام به گرفتن مبلغی به عنوان 

قرض و فروش جواهرات خانوادگی خود 
اعتقاد راسخ او به انجام تحقیق و . کرد

ر ساخت توسعه، عامل موفقیت شرکت د
هاي کنترل کیفیت بود و همین امر  دستگاه

موجبات برتري او را نسبت به سایر 
در حال . هاي رقیب فراهم کرد شرکت

ها در  حاضر این شرکت از برترین شرکت
هاي محوري و  امر توسعه فناوري
. رود شمار می تولیدات رقابتی به

(Soochi, 1998).  

  

  علل موفقیت شرکت میرا
ر تاریخچه این شرکت، با مطالعه مختص

علل  ۀمنزل توان به چند ویژگی مهم را می
این . موفقیت شرکت مورد بحث قرار داد

  :ها عبارتند از ویژگی
  
  انتخاب فناوري و روش جذب آن -1

 شرکت میرا به جذب فناوري پیشرفته
آشنایی مدیر این . داداي میاهمیت ویژه

به سوابق  هاي پیشرفته شرکت با فناوري
شرکت . شد ی او در ارتش مربوط میخدمت

میرا همچنین تالش کرد تا تمام 
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هاي مورد نیاز خود را از راه  فناوري

دست آورد و اگرچه  به ))تحقیق و توسعه((
هایی  در این راه متحمل خسارت و شکست

نیز شد، اما سرانجام توانست در بین 
هاي رقیب به موقعیت برتري دست  شرکت
  .یابد
  

  نینیروي انسا -2

شرکت میرا به شکار نخبگان اعتقاد 
شاید دلیل این امر هزینه باالي (نداشت 

بلکه تالش ). ها بود کارگیري آن جذب و به
خود را بر آموزش کارکنان عادي 

 2ها متمرکز و  التحصیل از دانشگاه فارغ
خود را صرف آموزش  ۀدرصد از هزین

ها نمود و هزینه تحصیل تعدادي از  آن
  .را پرداخت کردکارکنان خود 

  
  ورود به بازار -3

انتخاب مناسب بازار، خود یک فناوري 
آید و نیازمند اطالعات  شمار می پیچیده به

، دانش پایه و در عین حال ۀاولی
 ةویژه دربار این امر به. نگري است آینده

هاي کمی  هاي کوچک که سرمایه شرکت

هاي  توانند تحمل ریسک دارند و نمی
اي برخوردار  اهمیت ویژهزیادي شوند، از 

شرکت میرا با کسب اطالعات دقیق . است
بازار، شرکت قدرتمندي را  ةو کامل دربار

عنوان مشتري انتخاب و تالش کرد با  به
هاي  درك صحیح نیازها و خواست
  .مشتري، رضایت کامل او را فراهم کند

  
  مدیریت -4

ترین عوامل موفقیت شرکت  یکی از مهم
مصمم، جسور و  میرا، وجود مدیري

مدیري که تمام سرمایه و . دوراندیش بود
امکانات خود را در راه کسب موفقیت 

ها نهراسید  از شکست. کار گرفت شرکت به
موقع  هاي موجود را به و توانست فرصت
  .گذاري کند ها سرمایه دریافته و در آن

  

  گیري نتیجه
هاي  کشورهاي در حال توسعه با چالش

و  ))نوآوري فناورانه((متعددي در سر راه 
. اند ورود به بازارهاي جهانی مواجه

نداشتن سرمایه و امکانات الزم و عدم 
دسترسی به دانش و اطالعات کافی، از 
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 ۀترین این مشکالت و عرض مهم
ها مستلزم  هاي مناسب براي آن حل راه

اي  جانبه بحث و تحقیق گسترده و همه
  .است
الگویی  ۀرائاین مقاله، ا ۀهدف ما از تهی    

هاي کوچک نیست،  عملی براي شرکت
چراکه هر شرکتی با مسائل و مشکالت 
ها  مربوط به خود درگیر است که با چالش

. ها متفاوت است و مشکالت سایر شرکت
بلکه هدف بررسی اجمالی مشکالت و نیز 

هاي  هاي مثبت شرکت شناسایی شاخص
و  ))نوآوري((کوچک براي دستیابی به 

فناوري و ورود  ۀم که توسعدرك این مه
هاي  به بازارهاي جهانی براي شرکت

کوچک در کشورهاي در حال توسعه 
هر شرکتی که بتواند . امري محال نیست

مسائل و مشکالت خود را به دقت و 
وضوح دریابد؛ و با تمام توان و انرژي 

نگر و  ها بکوشد، آینده خود در رفع آن
سد، پذیر باشد، و از شکست نهرا انعطاف

رقابت  ۀتواند به موقعیت خود در عرص می
در انتها بررسی . جهانی امیدوار باشد

تر این موضوع را به یاري  دقیق و گسترده
  .کنیم خداوند، به فرصتی دیگر موکول می

  

  
  

راهکارهاي عمده براي  ●

هاي  دستیابی به نوآوري

فناورانه در کشورهاي در حال 

توسعه شامل مالکیت فناوري، 

سازي  فناوري و شبیهجذب 

  . فناوري است

  

  تقدیر و تشکر
در این فرصت مؤلفان از جناب آقاي 

فر و آقاي مهندس  مهندس عقیل ملکی
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علیرضا بوشهري که مشوق ما در انتخاب 
هاي  این موضوع بودند و از راهنمایی

مند کردند تشکر و  ارزنده خود ما را بهره
  .کنیم قدردانی می

  

  مراجع
1- Girl-Soochoi. "The Technology 

Innovation, Procedure and Case 
studies". TECH MONITOR, 1998 

مبانی تکنولوژي و انتقال تکنولوژي، از منظر  - 2
از . يگذاري براي توسعۀ تکنولوژسیاست

انتشارات محدود سازمان صنایع هوایی نیروهاي 
  .1378مسلح ـ معاونت تکنولوژي، تابستان 

3- Braun, Ernest. "Technology in 
Context, Technology Assessment for 
Managers". Chapter 1, ROUTLEDGE, 
1998. 
4- Gehani, R. Ray. "Management and 

Technology and Operation". JOHN 
WILEY & SONS, 1998. 



 

 200

فت
هیا
ر

   
   

   
   

   
  

ره 
شما

شم
و ش

ت 
یس

ب
_

ان 
ست

زم
13

80
  

  
  ایران و ژاپن ۀجامع ۀمقایس

  دکتر علیرضا کلدي: نویسندگان

  منظر رزاقی

  

  مقدمه
ترین ویژگی  حاکمیت علم و فناوري مهم

در این فرایند، انبوه . عصر کنونی است
محصوالت مشابه که با استفاده از مواد 

شد جاي  اولیه و انرژي فراوان تولید می

خود را به محصوالت گوناگون داده است، 
 ))نوآوري فناورانه((هاي تولید بر  نظام

اند و نوآوري فناورانه به  مبتنی شده
داري نوین تبدیل  اصلی سرمایه ۀصخصی

اما باید دانست که در این . شده است
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فرایند، ثروت و فقر همزمان تولید 
ثروت براي کشورهایی که در : شود می

علم و فناوري پیشرو هستند، بهتر 
انسانی در  ۀکند، به سرمای سازماندهی می

اصلی را ارج  ۀتوسعه توجه دارند، سرمای
توانند  هایی که نمی ننهند و فقر براي آ می

پایگاه علم و فناوري را در کشور خود 
ایجاد کنند، به مدیریت آن بپردازند و آن 

بنابراین . برداري قرار دهند را مورد بهره
علم و فناوري عاملی براي کاهش فقر، 

حل  نابرابري و بیکاري است هرچند راه
این مشکالت هرگز فقط علمی و فناورانه 

اي از عوامل  یدهپیچ ةنیست و آمیز
تاریخی، اجتماعی و اقتصادي نیز در آن 

  .مؤثرند
طور کلی کشورهاي جهان را  به    
  :توانیم به پنج گروه تقسیم کنیم می
کشورهاي بسیار فقیر که منابع  -1   

طبیعی و دورنماي صنعتی محدودي 
  .دارند

کشورهاي بزرگ چین و هند که با  -2   
  .اند اجهاي زیادي مو اختالفات منطقه

منابع طبیعی  ةکشورهاي صادرکنند -3   
تواند بر دورنماي  ها می که صادرات آن
طور مثبت یا منفی تأثیر  رشدشان به

  .گذارد می
کشورهاي تازه صنعتی شده که  -4   

  .باید موقعیت رقابتی خود را حفظ کنند
کشورهاي صنعتی که بازیگر اصلی  -5   

ي ها المللی فعالیت در توزیع بین
  .اند اقتصادي

هاي  تمامی کشورها را محرکه ةآیند    
کنند و در این میان علم  متعددي تعیین می

اما اولین . و فناوري نقش مهمی دارند
مشکل سه گروه اول آن است که علم و 

تواند حاضر و آماده وارد  فناوري نمی
شود و اگر چنین شود در صورتی 

در  تواند به فرایند توسعه کمک کند که می
ساختارهاي اجتماعی درونی شود و یا 

  .ها و فرهنگ بیامیزد سنت
مشکل دوم ناشی از کافی نبودن منابع     

علمی و فناورانه به صورت افراد آموزش 
  .دیده و مؤسسات تخصصی است

برداري و  مشکل سوم، ایجاد بهره    
  .مدیریت پایگاه علم و فناوري است
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هاي  ییهمچنین کشورها از نظر توانا    
علم و فناوري به چهار گروه تقسیم 

  .اند شده
کشورهایی که فاقد پایگاه علم و  - 1

  .فناوري هستند
کشورهایی که داراي عناصر  - 2

 .بنیادي پایگاه علم و فناوري هستند

ها پایگاه علم  کشورهایی که در آن - 3
 .و فناوري ایجاد شده است

کشورهایی که داراي پایگاه مؤثر  - 4
   . علم و فناوري هستند

اطالعات و  ۀاگرچه براساس مجموع   
ها وضعیت علم و فناوري در  بررسی

رسد با  ایران محدود است، اما به نظر می
 97میلیون نفر جمعیت،  60حدود بیش از 

دانشجو در  170محقق در میلیون نفر، 
از یک درصد از  کم تریکصدهزار نفر که 

تولید ناخالص خود را به امر تحقیق و 
اص داده است، در این توسعه اختص

تواند در گروه کشورهاي  بندي می طبقه
داراي عناصر بنیادي پایگاه علم و فناوري 

ویژگی اصلی این . قرار بگیرد) 2گروه(
گذاري غالباً خارجی در  گروه، سرمایه

انگیز اما امیدوار کننده و  صنایع مخاطره
توجه کم به مسائل اقتصادي داخلی و 

ها ذکر  آن  جمعی نیازهاي بخش وسیعی از
  .شده است

 ۀاین کشورها اغلب هم در زمین    
اجتماعی و  ۀاقتصادي و هم در زمین

. اند هاي جدي مواجه م تعادلفرهنگی، با عد
شان در اجراي  ها به توانایی آن آیندة

اي بستگی دارد که  هاي توسعه سیاست
حدي از ثبات داخلی را همراه با توزیع 

ت جمعی، و خدما ۀدرآمد بهتر، عرض
مؤثرتر از منابع به دنبال  برداري بهره

  .داشته باشد
برداري و مدیریت  براي ایجاد، بهره    

هاي مختلفی  پایگاه علم و فناوري سیاست
اما مهم، آگاهی از این نکته . وجود دارد

است که کشورهاي در حال توسعه براي 
داشتن نقشی فعال در جهانی با تحوالت 

را علم و فناوري شکل آن  ةعظیم که آیند
اي جز توجه به علم و  دهد، چاره می

فناوري در سطح ملی و تالش براي 
تر در آن ندارند و  رسیدن به موقعیت عالی

بدیهی است که در این راه نخستین گام 
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پذیرش این واقعیت است که علم و فناوري 
کاالیی لوکس و تجملی نیست بلکه شکلی 

رورتی گذاري بلندمدت و ض از سرمایه
به آن باید  عاست که در تخصیص مناب

گر و تصمیمات راهبردي  مالحظات درون
آینده از آن . درنظر گرفته شود

کشورهایی است که اهداف ملی علم و 
کنند و  خوبی تنظیم می فناوري خود را به

توانند با انتخاب راهبردهاي مناسب،  می
دانش  ۀبرتري نسبی یا مطلق را در عرص

علمی و فناوري جهانی هاي  و پژوهش
  .دست آورند به

طور که ذکر شد ایران در گروه  همان    
کشورهاي داراي عناصر بنیادي پایگاه 

حال این . گیرد علم و فناوري قرار می
شود که این کشورها  پرسش مطرح می

 ةداراي چه خصوصیاتی هستند و آیند
  ها چه خواهد شد؟ آن

ی این کشورها هنوز در فرایند صنعت    
ها پایگاه صنعتی مطمئنی  آن. شدن هستند

متوسط  ۀبا تولید ناخالص داخلی سران
طور نسبی درصد  برخی به. اند ایجاد کرده

زیادي از نیروي انسانی بالقوه علم و 

فناوري دارند اما این ظرفیت بالقوه 
مانند (برحسب ارقام مطلق، کم است 

  ).اندونزي
ي این گروه، اساساً فعالیت کشاورز    

مواد خام هستند اما  ةدارند و صادرکنند
. اند فرایند صنعتی شدن را آغاز کرده

تقریباً تمام این کشورها با کمبود سرمایه 
اند و به مسائل  براي رشد تولید مواجه

اقتصادي داخلی و نیازهاي بخش بسیار 
کمی دارند و اغلب  هزیادي از جمعیت توج

 عدم. اند هاي جدي مواجه با عدم تعادل
هاي اقتصاد  تعادل، از طرفی بین بخش

هاي  وجود دارد، هنگامی که سیاست
برداري از منابع طبیعی،  توسعه بر بهره

همراه با رشد ناکافی کشاورزي، چندبرابر 
بازي، گسترش  هاي سفته شدن فعالیت

سریع بخش خدمات و افزایش بیکاري در 
بر بودن بسیاري از  نتیجه ماهیت سرمایه

ی جدید، متمرکز شده معامالت صنعت
است؛ و از طرف دیگر در فضاي اجتماعی 
و فرهنگی و فشارهاي فزاینده از سوي 

  .بیکاران و مهاجران روستایی
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بدیهی است که آینده به توانایی     
کشورها در ارتباط با فرهنگ نوآوري و 

) موزون(هاي توسعه  خالقیت و سیاست
بستگی دارد که حدي از ثبات داخلی را با 

 ۀرکیبی از توزیع درآمد بهتر، عرضت
خدمات اجتماعی در ارتباط با تقاضاي 

برداري مؤثرتر از منابع  جمعیت و بهره
این امر مستلزم تقویت . کند تأمین می

آموزش و پرورش و ترویج فرهنگ 
خالقیت و نوآوري، همچنین 

گذاري مناسب در امر تحقیق و  سرمایه
  .توسعه است

  

و دالیل پیشرفت اقتصادي 

  اجتماعی ژاپن
ایران و ژاپن برآنیم تا ببینیم  ۀبا مقایس

که چه عواملی باعث شده تا ژاپن که 
کشوري است با وسعت کم و در قلب 
آسیا بتواند در طی مدت نسبتاً کوتاهی 
تقریباً به یک ابرقدرت فناورانه تبدیل شود 
اما ایران با وجود داشتن تمدنی غنی هنوز 

ت علم و به سطح مناسبی از پیشرف
  .فناوري دست نیافته است

دور افتادن و موقعیت جغرافیایی ژاپن     
در قاره آسیا سبب شد این کشور در 
طول تاریخ از حمله و تهاجم دشمنان به 

بدین ترتیب ژاپن . خاك خود در امان بماند
موفق شد بدون اختالط با نژاد و مذاهب و 

هاي بیگانه، اصالت و پاکی خود را  زبان
  .کندحفظ 

  
  

  ترویج فرهنگ خالقیت و ●

نوآوري مستلزم 

  گذاري سرمایه

مناسب در امر تحقیق و 

  .است توسعه

  
میالدي یک کشتی پرتغالی  1542در سال 

که حامل اسلحه به کشور چین بود راه 
خود را گم کرد و در یکی از بنادر جنوبی 
ژاپن لنگر انداخت و مردم ژاپن که افراد 
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تدا مقدم ساده و صمیمی بودند اب
زودي به  ها را گرامی داشتند اما به خارجی

بردند و  نیات شوم استعماري اروپائیان پی
بعد از این . ها گرفتند تصمیم به اخراج آن

 265هاي خود را به مدت  ماجرا دروازه
به این ترتیب . ها بستند سال بر روي غربی

ژاپن با بستن مرزهاي خود نه تنها از 
ها در امور داخلی  بیغر ۀاستثمار و مداخل

خود در امان ماند بلکه از این طریق 
توانست با جلوگیري از واردات کاالهاي 

هاي  خارجی و تقویت و رونق کارگاه
صنعتی  بومی، صنایع داخلی خود را 
توسعه دهد و همین امر به رشد سریع 

  .صنعت این کشور کمک شایانی کرد
اما در همین حال ایران به علت     

راهبردي و جغرافیایی خود و  موقعیت
قرار گرفتن بر سر راه اروپا به آسیا و 
تمدن و فرهنگ برتر، پیوسته در طول 

وتاز قبایل وحشی نظیر  تاریخ مورد تاخت
همین امر موجب . ها بود ها و ازبک مغول
ثباتی و عدم امنیت و بازماندن کشور  بی

همچنین با . از روند پیشرفت و توسعه شد
هاي ضعیف در  ن سلسلهروي کار آمد

روز روبه  ایران وضع کشور روزبه
  .وخامت گذاشت

هاي بزرگ اروپا که از طریق  قدرت    
فرستادگان خود به دربار ایران از وضع 

کفایتی شاهان و  نابسامان کشور و بی
نارضایتی شدید مردم آگاه شده بودند 
درصدد تسلط بر ایران و استفاده از منابع 

گذشته از موقعیت . رآمدندآن ب و امکانات 
جغرافیایی، اخالق و رفتار مردم نیز در دو 

  .کشور قابل دسترسی است
ها با توجه به دارا بودن آب و  ژاپنی    

هاي سرسبز،  هواي معتدل و دشت
خو و صبوري  مردمانی معتدل، نرم

ذیرایی افکار تازه و پ ةهستند، همیشه آماد
در  هاي نو، اما ایرانیان با زندگی روش
آب با  جغرافیایی نسبتاً خشک و کم ۀمنطق
هاي بلند و اکثراً بدون درخت و گیاه،  کوه

هاي  در مقایسه با مردم ژاپن، ویژگی
براي نمونه . شخصیتی متفاوتی دارند

ژاپن با تهدید امریکا  1854وقتی در سال 
هاي خود به  مجبور به گشودن دروازه

 ۀها شد، با وجود احساس کین روي غربی
هاي  روش ةمحض مشاهد یشین بهپ
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پیشرفته و فناوري جدید آنان به جاي 
دشمنی کوشیدند با تمدن و فرهنگ جدید 

آشنا شوند و به بهترین  بیش ترهرچه 
برداري کنند و بدین  شکل از آن بهره

هاي اقتصادي و  ترتیب به پیشرفت
  .هاي تولیدي عظیمی دست یافتند توانایی

اجتماعی در وقتی مناسبات سیاسی و     
هاي غیرمتناسب  سنت ۀکشوري برپای

زمان باشد، شکوفایی و خالقیت 
ها  استعدادها در آن رشد نیافته، نوآوري

افراد در این کشورها  .یابند ظهور نمی
آموزند که به جاي کار و تالش در راه  می

توسعه و سازندگی کشور در جلب 
رضایت سرپرستان و صاحبان قدرت 

اکم بر جامعه نیز به تفکر ح. تالش کنند
جاي تفکر علمی میل به کسب اطالعات 
جدید و ابتکارات، به سمت تسلیم شدن، 

گرایش .... گویی، پذیرش دستور و تملق
  .پیدا خواهند کرد

نزدیک به دو قرن پیش  ))موریه جمس((    
ایران کشوري ((نویسد در کتاب خود می

هایی مانند قربان،  است که در آن واژه
 )).شود کار برده می ده، زیاد بهچاکر، بن

ه هنوز در برخی اوقات استفاده از نمتأسفا
اي دلیل بر  هاي توخالی نزد عده این واژه

  .شود ادب و فروتنی شخصی تلقی می
  

علمی در  ۀموانع پیشرفت و توسع

  ایران

دانیم که در غرب و سپس در ژاپن و  می
برخی کشورهاي آسیاي جنوب شرقی، 

زي امکان صنعتی شدن کشاور ۀرشد اولی
تدریجی این کشورها را فراهم آورد اما 
در ایران نه تنها طی قرون گذشته بلکه 
 ۀهنوز که هنوز است یعنی در آستان

رغم تمامی شعارها به این  سوم به ةهزار
در میان . بخش توجه کافی نشده است

عوامل متعدد در ارتباط با انحطاط و 
ن سه ماندگی تاریخی کشاورزي ایرا عقب

  :ین نقش را داشتندبیش ترعامل 
  اي؛ اي و عشیره زندگی قبیله - 1
 محرومیت از مالکیت پایدار زمین؛ - 2

فقر و تنگدستی در بین روستائیان  - 3
هاي  رحمانه مالیات و همچنین اخذ بی

 .   سنگینبسیار 
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که دولت ژاپن به اهمیت  هنگامی

کشور پی برد، به  ۀکشاورزي در توسع
ها، احداث  حیاي زمینآبیاري، ا ۀتوسع
در . ها و کمک به کشاورزان پرداخت جاده

همان زمان در ایران با وجود اخذ 
هاي سنگین، در جهت اصالح نظام  مالیات

کشاورزي و رفاه کشاورزان هیچ اقدامی 
  .صورت نگرفت

همچنین در ژاپن پس از لغو نظام     
فئودالی با پرداخت غرامت مناسب به 

ن امر مشوقی شد ها ای صاحبان زمین
هاي دیگر هم پیشقدم  که فئودال براي این

. ها را انتقال دهند شوند و خود مالکیت

ها و با نظارت  بدین ترتیب با تقسیم زمین
و ارشاد دولت، کشاورزان ژاپن گام در 

اما در ایران . راه پیشرفت سریع گذاشت
هاي  افزون بر ظلم شاهان استمرار مالکیت

لت به بخش توجهی دو بزرگ و بی
کار و  ةکشاورزي سبب کاهش انگیز

  .عالقگی به تولید شد بی
صنعت نیز گفتنی است که  ةدربار    

صفویه یک کشور بزرگ و  ةایران تا دور
ازنظر تولیدات . آمد شمار می پیشرفته به

ویژه پارچه نه تنها خود  صنایع دستی به
بسنده بود، بلکه قسمتی از تولیدات خود 

اما از قرن . کرد ز صادر میرا به خارج نی
 ۀکه توسع به بعد یعنی پس از آن 18

صنایع اروپا آغاز شد، ضعف و 
دالیل آن . ماندگی صنعتی آغاز شد عقب

  :عبارت بود از
پی داخلی و  در  هاي پی شورش - 1

  هاي خارجی ایران؛ جنگ
مداخالت داخلی کشورهاي  - 2

 اروپایی و رقابت کاالهاي خارجی؛
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ت حاکمه ئتوجهی شاهان و هی بی - 3
به صنعت و فقدان امنیت اقتصادي در 

 .کشور

اگر ایران هم مانند ژاپن کشوري آزاد     
بود و دولت دلسوز و مقتدري بر سر کار 

توانست از صنایع داخلی خود  بود می می
حمایت کند و همانند ژاپن داراي افراد 
  .مبتکر، کاردان و پیشگامان صنعتی باشد

طور همزمان یعنی  به تقریباً ایران و ژاپن 
از اواسط قرن نوزدهم شروع به 

هاي جدید غرب  الگوبرداري از روش
کردند، اما با توجه به شرایط فرهنگی و 
سیاسی متفاوت حاکم بر دو کشور، نتایج 

که  در حالی. حاصله یکسان نبوده است
ژاپن برقراري رابطه با ممالک غربی را 

ها  دانست و با نزدیکی به آن ضروري می
هاي علمی  درك، اخذ و جذب روش با

توانست با شتاب در ردیف کشورهاي 
همین  ۀصنعتی قرار گیرد و در سای

غرب رها سازد،  ۀپیشرفت خود را از سلط
اما ایران با توجه به بافت فرهنگی متفاوت، 

خود و  ۀمغرور از فرهنگ و تاریخ گذشت
پذیري در گرفتن تصمیم به  فقدان انعطاف

چار تردید شد و در اخذ علوم غربی، د
  .نهایت نتوانست صنعتی شود

اقتصادي در هر  ۀرشد و توسع    
کشوري نیاز به افراد متعهد، آگاه و 

هاي خود  پرست دارد تا با اندیشه وطن
مردم را آموزش داده منافع فردي و 
اجتماعی آنان را برایشان تشریح کنند تا 
تمام ملت در مسیر تغییر و تحول به 

همچنان که در اروپا . حرکت درآیند
شود، تالش افرادي مانند  مشاهده می

روسو بود که باعث تغییر و  ژاك ژان
 در ژاپن هم امپراطور. تحوالت بزرگی شد

نوجوان شانزده ساله قادر نبود کار 
در واقع این روشنفکران . زیادي انجام دهد

بودند که با استفاده از قدرت و مقام 
حات اساسی و و به نام او اصال امپراتور

اقتصادي ژاپن  ۀگذاري رشد و توسع پایه
در ژاپن دولت پشتیبانی . را شروع کردند

مردم را داشت؛ بمابراین روشنفکران 
کشور توانستند پس از آشنایی با 

ها  هاي غرب مردم را متحد و آن پیشرفت
ژاپن بسیج کنند؛ اما در  ۀرا در جهت توسع

حد  بیایران به علت استبداد و ظلم و ستم 
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. خوشی نداشتند شاهان مردم از آنان دل
ها که موجب  این جریانات و مخالفت

تضعیف قدرت و نیروي شاهان شده بود 
تالش خود را  بیش ترسبب شد که شاهان 

صرف بقاي حکومت کنند تا انجام 
  .اصالحات و عمران و آبادي کشور

بدین ترتیب در دورانی که ژاپنی در     
ی ملی با شتاب راه ثبات و همبستگ ۀسای

پیمود ایران  توسعه و پیشرفت را می
هاي داخلی بود و  درگیر هرج و مرج

تصمیمات اقتصادي تابع منافع شاهان و 
هاي بیگانگان و اگر هم عضوي از  خواست

کار  زت حاکمه در فکر اصالحات بود ائهی
  ).مانند امیرکبیر(شد  می ربرکنا
گی هاي فکري و فرهن از لحاظ آمادگی    

توان به این نکته اشاره کرد که  نیز می
طلبان ژاپنی که به  روشنفکران و اصالح

تحوالت غرب آشنا بودند و به ضرورت 
ژاپن واقف بودند  ۀدرك آن براي توسع

ها و  راحتی موفق شدند با نوشته به
اي از  هاي خود تفسیرهاي تازه سخنرانی

آگاهی  هاي گذشته عرضه کنند و به  سنت
پس از این روشنفکري، . دازندمردم بپر

ها نیاز به بازنگري و تجدیدنظر در  ژاپنی
ها را  هاي کهن و سنت بعضی از ارزش

ها  آن تطبیق در و د ضروري تشخیص دادن
  . کردند  نوین تالش  با فرهنگ

  

هاي  جغرافیایی،ویژگی موقعیت●

شخصیتی، مناسبات سیاسی و 

متناسب  هاي سنت ۀبرپای اجتماعی

ات و همبستگی ملی در زمان و ثب

رشد شکوفایی استعدادها و 

  .ها مؤثر است خالقیت

  
. دیگري بود ۀگون اما در ایران شرایط به
نو، تفکر جدید و  ۀشاهان هرگونه اندیش

دموکراسی را که تضعیف قدرت سلطنت 
شدت سرکوب  را به همراه داشت به

  .کردند می
پیشرفت ژاپن نیز بیش از همه مدیون     

وري کار بوده است که در  ن بهرهباال بود
ولیت ئتالش زیاد و احساس مس ۀسای

ها کار فراتر از  براي آن. حاصل شده است
اما در ایران آن . معاش است ۀوسیل
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سختکوشی در میان مردم دیده  ۀروحی
کنیم تا  در حقیقت ما کار می. شود نمی

زندگی کنیم اما در کشورهاي صنعتی و 
  .ار کنندکنند تا ک ژاپن زندگی می

شود  تصور می به اشتباه البته امروزه    
که تورم از سویی و پایین بودن سطح 

درآمد از سوي دیگر  زندگی اقشار کم
عالقگی آنان به وظایف خود  موجب بی
اما نباید تصور کرد با افزایش . شده است

کاري در  ها مشکل کم درآمد و تثبیت قیمت
ه طوري که مالحظ به. شود ایران حل می

درآمد عمومی  1350 ۀشده در اواسط ده
کشور با افزایش قیمت نفت سیر صعودي 
پیدا کرد اما بجاي باال بردن سطح تولید و 
صادرات براي خشنودي مردم اقدام به 
واردات انواع کاالهاي مصرفی و تجملی 

عمل آمد و همین امر باعث شد که مردم  به
کاري  به کم بیش ترکار  جاي تشویق به به
  .مصرف زیاد عادت کنندو 

فرهنگی دیگر بین  ةتفاوت عمد    
کشورهایی نظیر ایران و کشورهاي 
صنعتی دیگر که در واقع از موانع بزرگ 

آید  شمار می اقتصادي به ۀتوسع

اعتنایی به مال دنیا، زشت شمردن  بی
. هاي مادي و رفتار سودطلبانه است یزهگان

همه بر  اي این مسلماً وقتی در جامعه
ارزش بودن مال دنیا و  وفتیی و بی یب

کفایت حداقل معیشت تأکید و دنیاگرایی 
تواند همانند کشورهاي  شود، نمی تقبیح می

پیشرفته از مردم انتظار کار و تالش 
مانع دیگر، ایجاد و . العاده داشت فوق

علت . گرایی است مصرف ۀتقویت روحی
این معضل را باید در وجود  ةعمد

نادرست و  ةاستفادهاي ملی و  ثروت
غیرمدبرانه از آن براي خرید و دستیابی 

هاي غلط  سو و سیاست به نیازها از یک
از سوي دیگر  - در گذشته -اقتصادي
این امر عاملی براي مرگ . وجو کرد جست

که  زدگی است، درحالی خالقیت و مصرف
اند  کشورهایی نظیر ژاپن سعی کرده

اع و خالقیت و اختر ۀنیازهایشان را برپای
  .نوآوري رفع کنند

امروزه انسجام سیاست علم و     
ژاپن، به طور عمده مدیون  فناوري

است که شورایی  شوراي علم و فناوري
وزیري و مشورتی  وابسته به نهاد نخست
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پیشنهاد به  ۀاین شورا، عرض ۀوظیف. است
وزیر و تنظیم و تدوین اهداف  نخست
براي مثال . هاي درازمدت است سیاست

تحقیق  ۀها، افزایش هزین از این هدف یکی
به  1982در سال % 24/2و توسعه از 

  .است 90تا اواسط دهه % 5/3
  
  

  
  

هاي سیاست علم و  از دیگر برنامه    
 ))شهر فناوري((فناوري در ژاپن ایجاد 

با  1980 ۀاین برنامه در اوایل ده. است
هدف برقراري ارتباطات نزدیک میان 

طبق این برنامه، . شد تحقیق و تولید مطرح
دولت به یک شهر فناوري در حال توسعه 

کند تا بتواند با باال بردن امکانات  کمک می
دانشگاهی، فرهنگی، تحقیقاتی، صنایع 

  .مبتنی بر فناوري برتر را جذب کند
 ةکه وارد کنند ها تا زمانی ژاپنی    

بر تحقیقات  بیش ترفناوري بودند 
کردند که  می اي تأکید کاربردي و توسعه
هاي  سازي و توسعه براي جذب و بومی

بعدي فناوري وارداتی ضرورت تام 
به  1980 ۀاما همین که در اوایل ده. داشت

زاي فناوري پیشرفته دست  سطح درون
یافتند، متوجه شدند که دیگر بدون 

جانبه میسر  همه ۀتحقیقات بنیادي توسع
 ۀنیست، بنابراین از ده سال پیش توج

به این نوع تحقیق مبذول  اي ویژه
  .اند داشته

ها همچنین دست به عملیاتی  ژاپنی    
. معروف است ))ادغام فناوري((زدند که به 
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هاي ژاپنی یک فناوري را به دیگري  شرکت
دست آمد بسیار  چه به افزودند، و آن

ادغام فناوري . بزرگتر از مجموع اجزا بود
جاي جایگزین کردن،  از آن رو که به

کند، نیاز به طرز تفکري متفاوت  ب میترکی
اي جدید از برخوردهاي  و مجموعه
  .مدیریتی دارد

 1960 ۀبراي مثال در اواخر ده    
هاي ژاپن دست به ادغام  تعدادي از شرکت

سازي، الیاف و  هاي شیشه فناوري
الکترونیک زدند و نخستین نسل الیاف 

  .نوري ژاپن را تولید کردند
یی مانند تولید ها شاخص ۀمقایس    

انسانی، سهم  ۀناخالص داخلی، توسع
تحقیق و توسعه از تولید ناخالص ملی، 
تعداد دانشمندان و مهندسان در هر 
میلیون نفر و تعداد دانشجویان در هر 
صدهزار نفر در این دو کشور بیانگر 

هاي  فرهنگی و خالقیت ۀوضعیت توسع
  .هاست آن

ان به این ترتیب در شرایطی که ایر    
هاي خارجی  خوش جنگ و جدال دست

قدرت رسیدن اجانب و یا عوامل  براي به

همت و وحدت  ۀداخلی بود ژاپن در سای
 - دولت و مردم به اهداف بزرگ اقتصادي

  .اجتماعی و فرهنگی خود دست یافت
  

تقبیح دنیاگرایی و تقویت  ●

  گرایی، از عوامل مصرف ۀروحی

  .مرگ خالقیت است

  

 ۀزمین راهکارهاي علمی در

  پیشرفت علم و فناوري ایران
کارهایی  اکنون بحث این است که چه

توان انجام داد تا بتوان ایران را نیز در  می
یک مسیر نسبتاً موفق براي ایجاد پایگاه 

یافتگی  علم و فناوري و در یک معنا توسعه
  .دید
دسترسی به منابع انسانی ماهر شرط     

ست، توسعه ا ۀاساسی موفقیت هر برنام
اما مشکل تنها آموزش چنین نیروهایی 

کارگیري مفید و  نیست، بلکه استفاده و به
مؤثر و نگهداري آنان در کشور حائز 

اگر افراد آموزش دیده در . اهمیت است
عمل  کشور استفاده الزم را به ۀتوسع
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نیاوردند تخصیص منابع براي آموزش 
آنان تأثیر چندانی نخواهد داشت، اصوالً 

جهان سوم که ایران نیز  کشورهاي
ها نیست معموالً در این  مستثنی از آن

شوند  مورد با دو مشکل عمده مواجه می
  :که عبارتند از

جذابیت کشورهاي پیشرفته براي )1   
: افراد بسیار آموزش دیده و متخصص

، شرایط بهتر براي زندگی بیش ترحقوق 
اي  رشد حرفه ۀبهتر در زمین ةو کار، آیند

  ؛...وو تخصصی 
فقدان امکانات محلی براي )2   
دست  کارگیري استعدادهاي خالق به به

ماندگی و  عقب ۀآمده که احتماالً یا نتیج
ضعف ساختار تولید یا نقص و کمبود 

حاصل . زیربناهاي علمی و فناورانه است
ها و  ها و تالش آن به هدر دادن فعالیت
هایی  ها و محرومیت همچنین باعث ناامیدي

  .  شود ه موجب مهاجرت میاست ک
هاي غلبه بر برخی از این  نخستین گام    

مشکالت معموالً در خارج از حیطه 
گذاران علم و  هاي سیاست ولیتئمس

براي مثال مقدار . فناوري است

گذاري در علم و فناوري که به  سرمایه
خود سطوح حقوق و مزایاي  ۀنوب

ها را  سینندانشمندان، پژوهشگران و تک
 ۀکند، معموالً برحسب بودج ن میتعیی

شود، ترفیع و ترویج  عمومی مشخص می
هاي  آگاهی فنی درخصوص همین غعالیت

کند یا از آن ممانعت  تولیدي تشویق می
هاي  سیاست ۀآورد، در حیط عمل می هب

  .صنعتی و کشاورزي قرار دارد
هاي نوین به تغییرات  پیدایی فناوري    

این . دارد آموزش نیاز ۀمناسب در فلسف
هاي بسیار  توانند با برنامه کشورها می

هاي  مطالعات موجود، دسترسی به مکمل
آموزشی  آموزشی از طریق وسایل کمک

هاي فنی دبیرستانی که  بصري، آموزش
هاي دانشگاهی  امکان دسترسی به رشته

پایه و شغل بهتر را فراهم کند، تحول 
  .فرهنگی ایجاد کنند

شورها از ترس فرار البته بسیاري از ک    
هاي مهم در ترویج  مغزها در انجام برنامه

اما اصل مهم . اي مرددند آموزش حرفه
این است که برتري آموزش عالی منابع 
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در این . انسانی باید هدف اساسی باشد
  :مورد سه برخورد اساسی وجود دارد

  آموزش افراد به نحو احسن، -1   
در هاي آنان  استفاده از آموخته -2   

  هاي تولید،  روش
هاي آنان نسبت به کار  حفظ انگیزه -3   

  .و به سود جامعه
هاي علم  گیري دقیق فعالیت بدون جهت    

توان شرایط پیشرفت را  و فناوري نمی
بنابراین انتخاب منطقی . برآورده کرد

ها در درازمدت در سالمتی پایگاه  اولویت
علم و فناوري نقش بسیار مهمی ایفا 

  .دکن می
بعدي در اختصاص بودجه و  ۀمسئل    
هاي تحقیق  طور کلی تأمین مالی فعالیت به

باید علم و فناوري را یک . و توسعه است
گذاري  سرمایه ۀمثاب ضرورت دانست و به

اي  تلقی کرد که نیاز به تجارب فنی و حرفه
بسیار زیادي براي تنظیم و به اجراي 

 ۀهایی دارند که هدفشان توسع سیاست
پس باید . ستعدادهاي علم و فناوري استا

در تخصیص منابع به این بخش، مالحظات 
فقدان هماهنگی . درازمدت موردنظر باشد

گذار متفاوت و  والن سیاستئبین مس
ها  سطح مختلفی که موجب تداخل کوشش

ها و عدم هماهنگی در انتخاب  و تالش
موضوعات تحقیق و وجود مشکالتی در 

اي،  یق چندرشتههاي تحق ایجاد گروه
موجب بروز مشکالت بسیاري در تنظیم و 

  .گیري است هاي تصمیم اجراي سیاست
تواند بدون گذار از  هیچ کشوري نمی    
تحول فرهنگی و فکري و  ۀمرحل
 ۀسازي افکار عمومی به توسع آماده

متفکران  بیش تر. اقتصادي نائل شود
اجتماعی براین باورند که پائین  -اقتصادي
ترین مانع بر سر طح تولید بزرگبودن س

اقتصادي کشور محسوب  ۀراه توسع
شود و دلیل آن نیز روي کار، سرمایه،  می

فناوري و مدیریت است که این عوامل 
هاي  خود متأثر از ویژگی ۀهرکدام به نوب

ها  فرهنگی جامعه است و ریشه در ارزش
  .و باورهاي فرهنگی دارند

و توسعه ترین عامل پیشرفت  کار مهم    
است و در کشورهاي جهان سوم 

کاري، کاهلی و عدم احساس مسؤولیت  کم
این . در بین تعدادي از مردم رایج است
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گونه  ترین مشکل در اینبزرگ
  پس چه باید کرد؟. کشورهاست

مند و امیدوار  طور خالصه عالقه به    
ساختن مردم به حال و آینده بیش از 

و احترام به ، ایجاد ایمان  تأکید برگذشته
ها  علوم و دانش جدید، آماده ساختن آن

هاي نو و آزمایش  براي قبول اندیشه
هاي جدید بدون توجه به غربی یا  روش

تر از  ها و مهم شرقی و اجنبی بودن آن
همه گسترش عدالت اجتماعی و اقتصادي 
براي اقشار مختلف جامعه نقش اساسی را 

  .کند یک کشور ایفا می ۀدر رشد و توسع
عموم مردم نیز باید بیاموزند که کار     

را در خود  الهی است و آن ۀخود یک وظیف
ها باید براي کار و فعالیت  آن. درونی کنند

افزایش نشاط و مهیا . ارزش قائل شوند
هاي سالم براي مردم نیز  نمودن سرگرمی
هاي افزایش کار و فعالیت  یکی دیگر از راه

ندگی خود ملتی که بخشی از ایام ز. است
را در مراسم سوگواري، مانند مجالس 

کند و به او  با یاد مرگ پر می.... ترحیم و
شود که میزان ثروت، طول عمر،  گفته می
طور کلی همه چیز انسان از پیش  و به

تعیین شده است، دیگر رغبتی براي کار 
بهتر است اعمال . نخواهد داشت بیش تر

نه دنیا و آخرت را در نظر داشته باشد 
  .که یکی را فداي دیگري کند این
از دیگر راهکارها به رفاه عمومی     

مردم، ارتباط مستقیم با مردم و اطالع 
کردن فاصله  ها، کم داشتن از مشکالت آن

توان  و شکاف طبقاتی از سوي دولت می
  .اشاره کرد

شاید بتوان گفت که با حرف و شعار 
 ما تا خودمان. توان کاري از پیش برد نمی

و عقایدمان را نسازیم و باور نداشته 
باشیم که هریک از ما در راه پیشبرد 
جامعه براي رسیدن به توسعه سهمی 

بستر مناسب براي بروز  داریم و تا
توانیم به  ها فراهم نشود نمی خالقیت

جهات  ۀهدفمان که تعالی کشور در هم
اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی است، 

  .        برسیم
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  دیوید بوهم: نویسنده

  فر مرضیه کیقبادي، مهندس عقیل ملکی: مترجم
  
  

ث دشواري بحث خالقیت چه باع آن
شود قابل تعریف نبودن آن در قالب  می
ها  اما به هر حال واژه. هاست واژه
چه در ذهن خواننده است  توانند به آن می

وبیش در ذهن نویسنده نیز وجود  و کم
ها کمک  بنابراین، از واژه. دارد، اشاره کنند

گیرم تا براي خواننده منظورم را از  می
  .خالقیت بیان کنم

خواهم در آغاز  پرسشی بنیادي که می    
به آن  ))دانشمند((عنوان یک  بحث و به

چرا در بسیاري از ((بپردازم این است که 
 ))موارد دانشمندان شیفته کارشان هستند؟

آن است؟  ))سودمندي((آیا تنها به دلیل 

 

 

توسعه و یادگیري
  

 

  

 

 خالقیت،
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براي دستیابی به پاسخ پرسش باید با 
ید دانشمندان از نزدیک صحبت کن هگون این

هاي انتفاعی کار  تا متوجه شوید که جنبه
. برایشان در درجه دوم اهمیت قرار دارد

  ها چیست؟ پس اولویت اول آن
توان گفت که خواست قلبی  آیا می    

است تا  ))کشف قوانین طبیعت((دانشمند 
هاي طبیعی شود و  بینی پدیده قادر به پیش

هوشمندانه  ))تصرف((بدین ترتیب امکان 
براي  - در فرایندهاي طبیعیبشر را 

فراهم نماید؟  -دستیابی به نتایج دلخواه
تواند شیفتگی  البته گاهی این خواسته می

زیادي ایجاد کند، اما این حد از شیفتگی 
کند که فعالیت  تنها در شرایطی بروز می

تري، نظیر یک  مهم ۀمسئلعلمی معطوف به 

اما . باشد ))هدف مشترك بسیار کلیدي((
گویند که هدف مشترك  د و میان گفته

چه که  درضمن آن. همیشه کمیاب است
کند اغلب  دانشمند پژوهشگر پیش بینی می

اي نهفته است که  در درون همان پدیده
دهد  موضوع پژوهش وي را تشکیل می

براي مثال تعداد دقیق ذرات؛ یا تعداد (
توانند یک پدیده را  دقیق مشاهداتی که می

؛ درنتیجه ...رسانند وبا قطعیت به اثبات ب
تر وجود  تر و مهم باید چیزي باارزش

پا افتاده  داشته باشد وگرنه این امور پیش
اي براي  و شاید کودکانه هیچ جاذبه

  .دانشمند ندارد
حل (( ۀپس آیا دانشمند شیفت    
خواهد بر چالش توضیح  ست؟ یا می))معما

کار  ةیک فرایند طبیعی یا نشان دادن نحو
ند؟ شکی نیست که این بعد کار آن غلبه ک

بخش است، اما این لذت  براي دانشمند لذت
رسد که دانشمند به  هنگامی به اوج می
. تر از حل معما بیندیشد چیزي بسیار مهم

چه هدف دانشمند صرفاً به کسب  چنان
معنا و  لذت خالصه شود، نه تنها تالش بی

 ۀکودکانه خواهد بود، بلکه درست در نقط
گیرد که  چیزي قرار میمقابل آن 

از . شود نامیده می ))اثربخشی پژوهش((
هاي دانشمندي نادرست  جا که اگر ایده آن

باشد یا در مسیري نادرست قرار گیرد 
غالباً با احساس یأس، سرخوردگی و 
نارضایتی شدید همراه است، دانشمندي 

کند  فکر می ))لذت((که صرفاً به تحصیل 
کوشد تا  میبراي پرهیز از این عاقبت 
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که  چنان(نقاط ضعف کارش را پنهان کند 
متأسفانه و با کمال تعجب بارها و بارها 

هایی از سوي  شاهد چنین کوشش
  !).ایم دانشمندان بوده

که چرا  - بنابراین پاسخ این پرسش را    
 - کارشان هستند؟ ۀدانشمندان شیفت

. توان در چنین سطح نازلی یافت نمی
ند در پی آن است چه که دانشم اهمیت آن
 ))لذت((مراتب فراتر از تحصیل  باید به
با یادآوري این نکته که هدف نهایی . باشد

اي است که  کشف مطلب تازه((پژوهش 
، شاید بتوان به یک ))قبالً ناشناخته بوده

اما . اشاره کرد ))عامل شیفتگی((بعد از آن 
اي  دانشمند صرفاً درپی کسب تجربه تازه

عی غیرمتعارف و بدیع از کار با موضو
در واقع باید نوع دیگري از لذت . نیست

گفت که دانشمند  شاید بتوان. مطرح باشد
مطلب جدیدي است که از  ))یادگیري((درپی 

نوعی اهمیت ویژه و بنیادین برخوردار 
مندي ناشناخته  کشف نوعی قانون: است

در نظام طبیعی که حاکی از وحدت در 
بنابراین . ستها وسیعی از پدیده ةگستر
خواهد در واقعیتی که او را احاطه کرده  می

اي  است، نوعی وحدت، کلیت و هماهنگی
. وجو کند شود، جست که زیبا پنداشته می

یک دانشمند فرق  ۀاز این لحاظ شاید دغدغ
زیادي با یک هنرمند، معمار، آهنگساز و 
امثال اینها نداشته باشد؛ چراکه همگی 

در موضوعات جویاي نوعی نظم جدیدي 
  .کاري خود هستند

بدون شک دانشمند بر کشف وحدت و     
تمامیت در طبیعت تأکید دارد و این تأکید 

کار او غالباً  ))خالقیت((جاست که  تا آن
کشف این وحدت و تمامیت . ماند پنهان می
کند که دانشمند ساختاري کلی  ایجاب می
ها خلق کند که براي توصیف  از ایده

یبایی قابل مشاهده در هماهنگی و ز
همچنین باید ابزارهاي . طبیعت الزم است

حساسی براي کمک به درك حقایق ابداع 
آن بتواند میزان صحت  ۀکند تا به وسیل

هاي جدید را بسنجد و پرده از  ایده
تا . هاي جدید و غیرمنتظره بردارد واقعیت

جا دریافتیم که هنرمند، معمار،  این
ن باورند که آهنگساز و دانشمند برای

طور تمام و  کشف و آفرینش چیزي که به
کمال زیبا و موزون است، ضرورتی 
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شمار کسانی که  ههمیش. انکارناپذیر است
شانسی براي این نوآوري و ابداع 

که  شمار و تعداد کسانی اند انگشت داشته
اند، نادرتر بوده  عمالً به این مهم پرداخته

یار اگر با تأمل نگاه کنیم چه بس. است
کوشند تا  عمر می ۀکسانی را ببینیم که هم

ها،  از طریق پرداختن به انواع سرگرمی
ها، تغییرشغل و مواردي  ها، انگیزه هیجان

از این قبیل، خود را از یکنواختی 
بار روزمرگی برهانند و  کسالت
بینیم که  کاري آنان را می بیهوده

هاي واهی بر  خواهند با این بهانه می
د از محدودیت و نارضایتی خو

  .شدن زندگی غلبه کنند ماشینی
در انحصار اندك  ))خالقیت((پس آیا      

اي دارند و  کسانی است که استعداد ویژه
من ! نامیم؟ می ))نابغه((ها را  معموالً آن
 مسئله ۀتواند هم نمی ))استعداد((معتقدم که 

باشد؛ زیرا شمار افراد بااستعدادي که 
مانند، فراتر از این  باقی می ))معمولی((

عالوه، چه بسیار  به. حرفهاست
را  تدانشمندانی وجود داشتند که ریاضیا

دانستند و فیزیک را  از انیشتین می بیش تر

اما انیشتین داراي . شناختند بهتر از او می
تفاوت  ۀبود و هم ))خالقیت((ویژگی خاص 

  .اینجاست
 ةخالقیت چیست؟ به عقید ةاما جوهر    

اي  یا تصریح آن کار ساده من تعریف
در حقیقت تعریف خالقیت، ناقض . نیست

اي را که  زیرا هر پدیده! خالقیت است
پس . نخواهد بود))بکر((تعریف کنیم دیگر 

جاي تالش براي  شاید بهتر باشد به
تعریف صریح خالقیت، از بیراهه وارد 

  .شویم و به اشارات ضمنی اکتفا کنیم
ین شرط الزم به وضوح باید گفت اول    

این است که انسان  ))خالقیت((براي 
پندار خود را از واقعیت به  نخواهد پیش

د دبلکه باید درص. دیگران تحمیل نماید
باشد؛ حتی اگر  ))اي تازه((یادگیري مطلب 

ها و  این یادگیري متضمن ابطال ایده
پندارهایی باشد که براي وي ارزشمند و 

  .رسند نظر می بدیهی به
توانایی یادگیري به این طریق در  اما    

پس جاي . ها مشترك است تمامی انسان
رفتن، سخن  شگفتی نیست که کودك راه

آزمایش و ((گفتن و مسیریابی را از طریق 
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. یاد بگیرد ))افتد چه که اتفاق می آن ةمشاهد
خود را با ) هاي یا اندیشه(سپس کارها 
افتد  چه که حقیقتاً اتفاق می نگاه به آن

بنابراین، . بخشد سنجد و بهبود می می
اي  هاي نخست زندگی را به شیوه سال

گذراند  کامالً خالق به کشف چیزهایی می
جا که انسان  که برایش تازگی دارند، تا آن

! پندارد می ))بهشت گمشده((کودکی خود را 
 ۀمتأسفانه به نسبت رشد کودك دامن

در . شود اش محدودتر می یادگیري
آموزد و  را از راه تکرار میمدرسه، دانش 

امتحان  ةبا جلب توجه معلم از عهد
در . شود اصطالح موفق می آید و به برمی

، نه ]و دانشگاه[محیط کار هم مثل مدرسه 
از روي عشق که براي امرار معاش و 

. آموزد سایر اهداف انتفاعی چیزهایی می
 ةکم توانایی مشاهد به این ترتیب کم

در وجود او  ))خالقیت((و  ))تازه((چیزهاي 
 ))ها این((رود و هیچ زمینی بدون  از بین می

  .محصولی نخواهد داشت
توانیم بر اهمیت این نوع  ما نمی    

مراحل زندگی تأکید کنیم  ۀیادگیري در هم
جاي  و همیشه به نفس یادگیري، به

مضمون مشخصی که باید یاد گرفته 
یادگیري  ةجوهر. شود، اولویت بدهیم

بصیرتی . به بصیرت واقعی استرسیدن 
تواند در موقعیتی  که انسان بدون آن نمی

  .جدید حقیقت را کذب تشخیص دهد
 ))مکانیکی((البته نوعی بصیرت عادي و     

چه  نیز وجود دارد که در ارتباط با آن
شود؛ و  برایمان آشناست، حاصل می

ما به این نوع بصیرت  ۀطور کلی هم به
ال کم کسانی براي مث(گرایش داریم 

هاي  هستند که وراي عادت به ویژگی
دوستان یا محیط  ةخاص چهر

  ).پیرامونشان نگاه کنند
اما بصیرت حقیقی، که متضمن دیدن     

چیزهاي تازه و ناآشناست، مستلزم دقت، 
. هوشیاري، آگاهی و حساس بودن است

در چارچوب این ذهنیت، انسان کاري 
یا  نظیر تکان دادن بدن(هرچند ساده 
دهد، سپس با  انجام می) برداشتن چیزي

چه بر مبناي دانش قبلی در  آن تفاوت بین 
کند و از این  نظر داشته است توجه می

جدیدي  ةتفاوت به بصیرت تازه یا اید
این . کند رسد که تفاوت را توجیه می می
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تواند بدون آغاز یا پایان در هر  فرایند می
  .تصوري روي دهد ۀزمین
مانع از آن  ))اشتباه((نه ترس از متأسفا    
شود که ما از اولویت اول را به درك  می

از کودکی . چیزهاي نو و متفاوت بدهیم
 ))خود((آموزیم که در همه حال تصویر  می
و . طور کامل حفظ کنیم را به ))من((یا 

براین باوریم که با هر اشتباه، مشخص 
شود که انسان حقیري هستیم و  می
این . دیگران ما را نپذیرندوقت شاید  آن

گونه که  بسیار غمبار است؛ زیرا همان
اشاره شد یادگیري کامل مستلزم عمل 
کردن و مشاهده آن چیزي است که اتفاق 

اگر انسان از اشتباه بودن کارش . افتد می
بترسد و این ترس او را از آزمایش 

تواند مطلب جدیدي  بازدارد، هرگز نمی
عی است که اغلب بیاموزد و این همان وض

این ترس . وبیش به آن گرفتارند مردم کم
از اشتباه کردن بر عادات درك مکانیکی 

هاي خود را مسلم  ها ایده فرد، بنابر آن
پندارد و تنها به منظور رسیدن اهداف  می

آموزد؛ افزوده  انتفاعی خاصی می
ها دست به دست هم  این ۀو هم. شود می

د تا قادر به دهند تا انسانی پرورش یاب می
جاي  درك چیزهاي تازه نباشد، بنابراین به

مبدل  ))عادي((به انسانی  ))فردي خالق((
  .شود می
از قرار معلوم توانایی دیگري چیزهاي     

انسان  ))وضعیت ذهنی((جدید در کل به 
بستگی دارد نه به یک استعداد ذاتی و 
 ۀخدادادي؛ همچنین محدود به هیچ زمین

م، هنر، موسیقی یا خاصی اعم از عل
البته توانایی یادگیري . معماري نیست

رسد که فرد نسبت به  هنگامی به اوج می
اي کامل و  دهد عالقه چه که انجام می آن 

قید و شرط داشته باشد؛ درست مثل  بی
اي که کودك در حین یادگیري  عالقه
اگر به دقت نگاه . کند رفتن ابراز می راه

را  ))تمام وجودش((بینیم که او  کنیم، می
فقط در پرتو . گیرد کار می رفتن به براي راه

اي است که انرژي ذهنی الزم  چنین عالقه
براي درك چیزهاي نو و متفاوت پدید 

چه برایمان  گاه که آن آید، بویژه آن می
آرامش و عزیز است  ۀآشنا، ارزشمند، مای

  .در معرض مخاطره قرار گیرد



 

 224

فت
هیا
ر

   
   

   
   

   
  

ره 
شما

شم
و ش

ت 
یس

ب
_

ان
ست

زم
 

13
80

  

دان و دانشمن ۀبدیهی است که هم    
هنرمندان بزرگ نسبت به کارشان چنین 

اصوالً هر کسی . اند احساسی داشته
تواند چنین برخوردي با زندگی داشته  می

جا از  در این. باشد، نوع کار اهمیتی ندارد
یاد  - معلم هلن کلر - ))سولیوان آن((خانم 
کنم که عزم خود را جزم کرد تا  می

 کودکی را آموزش دهد که هم نابینا، هم
وي دریافت که براي . ناشنوا و هم الل بود

آموزش این کودك باید تمام وجودش را 
او در نخستین برخورد با . کار گیرد به

را دید که  ))موجودي وحشی((شاگرد خود 
. حتی یاراي نزدیک شدن به او را نداشت

پندارهاي خود به این  اگر او طبق پیش
کرد، فوراً از او فاصله  موجود نگاه می

توانست و با  جا که می اما تا آن. گرفت می
انرژي خود کوشید و با نهایت دقت و  ۀهم

در ذهنیت ناشناخته  ))کاوش((ظرافت به 
کودك پرداخت و سرانجام متوجه شد که 

  .چگونه با کودك ارتباط برقرار کند
نخستین گام اساسی او این بود که     

سازي را به کودك بیاموزد ))مفهوم((
بالً هرگز یاد نگرفته بود، زیرا چیزي که ق(

اي  نتوانسته بود با دیگران در هیچ زمینه
بدین منظور ). ارتباط معنادار برقرار کند

هاي  او را واداشت تا آب را در حالت
را  ))آب(( ۀمختلف لمس کند و هر بار کلم

روزهاي زیادي . نوشت بر کف دستش می
گذشت، و کودك سر از این کارها در 

این  ۀاما ناگهان دریافت که هم .آورد نمی
هاي گوناگون بر یک ماده در  تجربه
هاي مختلف داللت دارند که مظهر آن  شکل
است که بر کف دستش  ))آب(( ۀکلم
گونه تحول شگفتی  بدین. شود خطی می خط

 زندگی اگرکه  آمددر ذهن کودك پدید 

تجربه نکرده را  فکري هاي انتزاع بدون

 ةنیم ژرفا و گسترتوا سختی می  باشیم، به
این تحول،  ۀدر نتیج. آن را درك کنیم

کودکی که فاقد توانایی ارتباط و فکر بود، 
. تقریباً به یک انسان عادي تبدیل شد

بنابراین، کشفیات خانم سولیوان نقش 
اي در دگرگون شدن زندگی  العاده رقاخ

هاي زیادي  کلر و بعدها زندگی انسان هلن
  .مانند وي ایفا کرد

ویژه از آن جهت قابل  این نمونه به    
توان  تأمل است که براساس آن می



 

 225

فت
هیا
ر

   
   

   
   

   
  

ره 
شما

شم
و ش

ت 
یس

ب
_

ان
ست

زم
 

13
80

  

ها تا  دریافت که بسیاري از والدین و معلم
در واقع بسیار . چه اندازه مخرب هستند

اندکند کسانی که به دلیل عشق شورانگیز 
ها را نسبت  ها، والدین و معلم خود به بچه

به این واقعیت حقیقی هوشیار و حساس 

چه که دیگران  ها چقدر با آن که بچهکنند 
که درك این  انتظار دارند، متفاوتند؛ و این

ها ممکن است کلید یک دگرگونی  تفاوت
  همان میزانی که در آغاز،  باشد؛ به

  
  

کلر واقعاً  کار خانم سولیوان با هلن
  . چشمگیر بود

در جامعه با موارد زیادي از این قبیل     
کنیم که  رخورد میهاي مختلف ب در زمینه

شاید در ابتدا مأیوس کننده باشد 
؛ زیرا جامعه عادت )کم در ابتدا دست(

خانم  افرادي همچون ةندارد خالقیت بالقو

در واقع ابتکار و . سولیوان را بپذیرد
گونه موارد  خالقیت حقیقی تنها در این

تواند  کند، بلکه انسان همیشه می بروز نمی
ن تصورات از خود بپرسد که آیا میا

هاي موجود  پنداشته او و واقعیت پیش
  تفاوتی مهم و اساسی وجود دارد یا نه، 
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ایم که انواعی از  بارها شاهد بوده    
زمینه هاي قابل درك  ۀخالقیت در هم

ایم که این  بروز کرده، و معموالً دیده
خالقیت از درك شورآفرین چیزهاي نو و 

آن با معرفت پیشین  ۀمتفاوت و مقایس
 بیش ترحال با جزئیات . ناشی شده است

دهیم تا ببینیم  به کاوش خود ادامه می
عبارت  چیست؟ به ))خالقیت((راستی  به

هاي منشأ  خواهیم بدانیم انسان دیگر می
ها  کنند و چه چیزي آن اثر یا خالق چه می

  کند؟ هاي معمولی متمایز می را از انسان
دا ها، ابت براي یافتن پاسخ این پرسش    

: کنیم پرسش دیگري را مطرح می
دستاوردهاي یک کار خالق، براي مثال 

اي علمی، کاري هنري، یک ساختمان  نظریه
طور صحیح تربیت شده و  یا کودکی که به
هایی دارد؟  چه ویژگی....آموزش دیده و

جا باید مواردي را که فرد در حین  در این
طور اتفاقی به چیزي پی  کار خود و به

که ابداع  ))کشف چیزهاي تازه((ز برد ا می
زنم  من حدس می. حقیقی است جدا کنیم

) کشف چیزهاي تازه(که در مورد دوم 
وجود  ))نظمی بنیادین و نو((نوعی درك از 

اي گسترده و غنی داراي  دارد که در زمینه
نو به آفرینش   این نظم. اهمیتی بالقوه است

 ساختارهایی نو و برخورداري از
منجر  ))کلیت(( و ))هماهنگی(( هاي ویژگی

  .رسند نظر می شود که طبیعتاً زیبا به می
براي درك این معانی ابتدا الزم است 

 ،))ساختار(( ،))نظم(( هاي واژه از  شناختی

از . دست آوریم به ))کلیت((و  ))هماهنگی((
امروزه باور همگان . کنیم آغاز می ))نظم((

و  ))نظم((هایی مانند  این است که واژه
هاي ذهنی که  فقط به قضاوت ))نظمی بی((

ها  داوري هاي خاص، پیش کامالً تابع زمینه
اما . کند هاي افراد است، اشاره می و دیدگاه
صرفاً یک  ))نظم((خواهم بگویم که  من می
توان آن را مانند  ذهنی نیست و می ۀمقول

هاي عینی همچون فاصله،  سایر پدیده
ري که در دیگ ۀزمان، جرم یا هر مقول

. شود، درنظر گرفت طبیعت یافت می
خواهم  بیش ترت طور که با جزئیا همان

 نظیر  کیفیاتی  ةدربارهاي ما  داد، قضاوت
و  ))هاي مشابه تفاوت(( تشخیص بر ))نظم((

استوار است که  ))هاي مشابه شباهت((
هاي عینی  توان همچون سایر پدیده می
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ناپذیر، آن را توصیف و به  توصیف
  .ران منتقل کرددیگ
  

کشف چیزهاي تازه با شناختی ●

هاي نظم، ساختار، هماهنگی و  ازواژه

  .کلیت همراه است

  
براي مثال یک منحنی هندسی را         

درنظر بگیرید که از منظري خاص آن را 
از نقاط توصیف  ))منظمی(( ۀمجموع

طور  اگر بخواهیم این نظم را به. کنیم می
هم و آزمایش بیان ف مختصر و مفید و قابل

توانیم منحنی را تقریباً مانند  کنیم، می
ها با طول مساوي  خط اي از پاره مجموعه

هایشان  درنظر بگیریم که فقط جهت
اما وجود یک منحنی منظم . متفاوت است

به ) ها اي از نقطه آشفته ۀجاي مجموع به(

ها بستگی خط در پاره ))ها شباهت تفاوت((
توان بالفاصله  یات را میالبته این کیف. دارد

تشخیص داد؛ هرچند که زبان مشترك ما 
تر از آن است  معموالً نارساتر و ضعیف

بینیم دقیقاً به  چه را می که بتوانیم آن

ها  به همین دلیل انسان. دیگران منتقل کنیم
از کیفیت  -در انتقال فهم متعارف خود

به دیگران  - کنند نظمی که تصور می
گونه تصورات کامالً  این البته. ناتوانند

شخصی و ذهنی است، و براي پرهیز از 
سردرگمی الزم است تصورات شخصی 
را کنار گذاریم و زبانی بیابیم که بتواند 

با چند . کیفیت نظم را کامالً توضیح دهد
  .کنیم مثال ساده از نظم و منحنی آغاز می

ترین منحنی یک خط  که ساده دانیم می    
هاي خط ن حالت پارهدر ای. راست است

، تنها )سازند می  را  راست  که خط(متوالی 
اند، اما  متفاوت ))موقعیت((از لحاظ 

در دایره جهت  .جهتشان مشابه است
ها نیز متفاوت، اما زوایاي بین خطپاره
ها خط بنابراین، پاره .ها مشابه استآن

رو  از این. هاي مشابهی دارند تفاوت
اند، با  ایرههایی که معرف د شباهت
هایی که معرف خط راست هستند،  شباهت
اند، که درحقیقت تفاوت اساسی  متفاوت

منحنی . بین این دو منحنی نیز همین است
این منحنی وقتی پدید . بعدي مارپیچ است

خط متوالی در دو  آید که هردو پاره می
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بنابراین بعد . گیرند سطح متفاوت قرار می
ود و ش سومی به منحنی افزوده می

ها به تشکیل یک مارپیچ  شباهت این تفاوت
  . انجامد منظم می

 ۀتوانیم سلسل بدیهی است که می    
هایی با  ها را دنبال کنیم و به تفاوت مثال

هایشان  نظم عالی برسیم که شباهت
هاي منظم بسیار  اي از منحنی مجموعه

مهم است به این . وجود آورد پیچیده را به
هر منحنی  ))پیچیدگی((نکته توجه کنیم که 

پذیر  در حقیقت یک ویژگی عینی توصیف
،  بنابراین، خط مستقیم را. از نظم آن است

درجه یک تعریف  ۀکه با یک معادل
توان منحنی درجه یک نامید و  شود، می می

براي تعریف  .دو ۀدایره را منحنی درج
توان معادالتی با درجات  ها می منحنی

 ۀهایی با درج لهباالتر و باالتر تا معاد
 ۀهاي درج منحنی((نامحدود تصور کرد که 

مسیرهاي . شوند نامیده می ))نهایت بی
اي را که ذرات معلق با  بسیار پیچیده

خود در هوا  ))نامنظم((حرکت به اصطالح 
هر  ))ذرات(( ))ونیابر((پیمایند، یا حرکت  می

 ۀهاي درج اي از منحنی کدام نمونه
  .نهایت است بی

وزه این تلقی مشترك وجود دارد امر    
 ))نظمی بی((که ذرات مذکور در حالت 

اما من به چیزي به نام . کنند حرکت می

، که بر فقدان کامل هر نوع نظم ))نظمی بی((
زیرا هر . داللت داشته باشد، معتقد نیستم

دهد، آشکارا با نوعی  اتفاقی که رخ می
توان آن را با  همراه است که می ))نظم((

بنابراین . گان مناسب تعریف کردواژ
اي ساده و روشن  اي نمونه حرکت سیاره

و (درجه یک  ۀاز حرکتی است که با معادل
قابل ) به کمک نیروهاي وارده بر آن

ونی از ااما نظم حرکت بر. تعریف است
بدین معنا که فقط با . نهایت است بی ۀدرج

نامحدودي از اصطالحات براي  ۀمجموع
قابل تعریف  ))اي مشابهه تفاوت((توصیف 

چنین حرکتی  به هر حال این. است
هاي آماري یا  چنین از ترتیب این

هاي معینی برخوردار است که  تفاوت
بستگی چندانی به جزئیات دقیق مسیر 

براي مثال هر ذره . منحنی مدارش ندارد
طور متوسط هر  در مدتی طوالنی و به
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واحد حجم از فضاي در دسترسش را 
و اگر . پیماید ر زمان مشابهی میتقریباً د

ها زیاد باشد در هر لحظه از  شمار این ذره
. زمان توزیعشان در ظرف یکنواخت است

پایان نظم حرکت  هاي بی بدیهی است جنبه
قدر واقعی، قابل تفهیم و  براونی همان

هاي نظم  تفاهم و آزمایش است که جنبه
در حالت فروافتادن یک شیء یا حرکت یک 

ها صرفاً  هیچ یک از این. ر فضاسیاره د
هاي ذهنی محض، که به  محصول قضاوت
 ))نظمی بی((یا  ))نظم((اي  تعریف سلیقه

  .انجامد، نیست می
براي  ))نظمی بی((قدر مسلم، تعبیر     
اي دارد و  چه که نظم نسبتاً پیچیده آن

توضیح آن با تمام جزئیات دشوار است، 
گز نباید بنابراین هر. تعبیر مناسبی نیست

منظم بودن یا نبودن چیزي سخن  ةدربار
بگوییم، زیرا همه چیز منظم است و 

فقدان هر نوع نظم ((نامنظم بودن به معناي 
ما  ۀوظیف. غیرممکن است ))قابل درك

مشاهده و توصیف نوعی از نظم است که ((
تعبیر  )).عمالً در هر چیزي وجود دارد

ند توا براي هیچ منظوري نمی ))نظمی بی((

! کننده است مفید باشد و همیشه گمراه
چه براي پرهیز از اشتباه الزم است،  آن

یافتن زبانی است که اصطالحات 

هاي  شباهت((و ))هاي مشابه تفاوت((
را بیان کند و بتواند نظم واقعی  ))متفاوت

 - خواهد باشد هرچه که می -هرچیز را
درست مانند زبانی که با آن (توضیح دهد 
واقعی اجسام را از  ۀفاصل واحد طول و

  ).دهیم یکدیگر توضیح می
بحث  ))ساختار((مفهوم  ةحال دربار    
یعنی  ))ساختار((به اعتقاد من . کنیم می

. سلسله مراتبی از نظم در سطوح مختلف
. اي را درنظر بگیرید براي مثال خانه

اند اما از نظر موقعیت  آجرها اجزاي مشابه
خاصی از  ۀیو جهت متفاوت وقتی در آرا

منظم شوند، تشکیل  ))هاي مشابه تفاوت((
اما دیوار جزئی از یک نظم . دهند دیوار می
زیرا دیوارهاي مختلف که در . برتر است

اند،  وضعیتی مشابه و مناسبی چیده شده
ها  طور اتاق همین. سازند ها را می اتاق

ها  یابند و خانه براي ساختن خانه نظم می
ها  آورند و خیابان د میوجو ها را به خیابان

  ...شهر را و
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 ۀمنزل بدون شک اصل ساختار به    
ها یک اصل جهانی  سلسله مراتبی از نظم

ها و ذرات  معنا که الکترون به این. است
اند تا اتم  اتمی به طریق خاصی منظم شده

هاي گوناگون  ها به شکل اتم. را بسازند
اي میکروسکوبی اعم  یابند و ماده نظم می

... مایع، جامد یا گاز، شفاف یا تیره و  از
این اصل ادامه دارد . آورند وجود می را به

ها، انبوه  ها، کهکشان تا به سیارات، ستاره
جا که انسان توانسته  ها و تا آن کهکشان

است به کمک ابزار علمی کندوکاو کند، 
هاي  همچنین است مولکول. رسد می

هاي  پروتئین، که با نظم خاصی سلول
ها به طریق  سلول. دهند زنده را شکل می

شوند و عضو را  خاصی منظم می
اعضا براي ایجاد موجود زنده . سازند می

اند و این موجود زنده براي  منظم شده
  .گیرد تشکیل جامعه نظم می

توان  وضوح می چه گفته شد به از آن    
که تکامل (دریافت که فرایند تکاملی طبیعت 

شمندانه او را نیز انسان و ادراکات هو
داراي نظمی است که بالقوه ) گیرد دربرمی
معنا که  نهایت است؛ بدین بی ۀاز درج

هاي  یک از نظم توان آن را با هیچ نمی
از این جهت . اش کامالً تعریف کرد جزئی

به منحنی تصادفی حرکت براونی شبیه 
اما از آن جهت که گرایشی به یک . است

ل ندارد با ترتیب آماري یا تقارن کام
طور که  همان. حرکت براونی متفاوت است

تواند مبناي نظم برتر  دیدیم هر نظمی می
و جدیدي باشد؛ سلسله مراتبی از تکامل 

وجود آورد و به ساختارهاي  مستمر را به
هاي  جدیدي منتهی شود که معموالً به نظم

نظیر سیستم (بخشد  تر نظام می ساده
هاي  عصبی که حرکات مکانیکی سلول

بنابراین، ). کند اي را تنظیم می ماهیچه
 ))فرایند خالق((یابیم که طبیعت یک  درمی

است که نه تنها ساختارهاي نو که همیشه 
هاي ساختاري جدیدي در آن پدید  نظم
هرچند که با معیارهاي ما این (آیند  می

فرایند در زمانی بسیار طوالنی اتفاق 
  ).افتد می
اسی در بدیهی است که اصل اس    

خواه طبیعی و (هر نوع ساختار  ۀتوسع
اي از نظم است که  گونه) خواه مصنوعی

)) محدود((و  ))تقریبی((داراي نوعی تقارن 
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ها یا  دگرگونی ةکنند تنظیم ۀآرای. باشد
اي  هاي یک نظم، شالوده تغییر در تقارن

براي سطح دیگري از نظم است، و این 
ها  مترین نظ تسلسل همچنان تا سطح عالی

البته، اعتبار جهانی این اصل . یابد ادامه می
پایان  به این معنی نیست که با رشد بی

هاي هماهنگ  مراتبی از نظم سلسله
مواجهیم که سرانجام به افزایش بیش از 

ها منجر  شمول و وحدت کلیت ۀپیش حیط
و  (coflict)خواهد شد؛ بلکه تعارض 

هاي گوناگون نیز  نظم (clash)ناسازگاري 
در انتظار ماست که به جاي ایجاد 

هاي جزئی  هاي واحد و هماهنگ، نظم کلیت
کاستی  ها را روبه کند یا آن را تخریب می

  .برد می
ها نظم را  گونه که بعضی همان     

دانند، شایع است که  قضاوتی ذهنی می
نیز  ))هماهنگی((و  ))تعارض((تفاوت بین 

صرفاً یک قضاوت ذهنی و شخصی 
که اگر تعارض را  درحالی. محض است

هاي  حرکتی بدانیم که در آن نظم قسمت
مختلف در ارتباط منطقی با یکدیگر کار 

به بیان دیگر، . نکنند، کامالً چنین نیست

آید که یک نظم  تعارض وقتی پدید می
ها هماهنگ نباشد، حال  جزئی با سایر نظم

که در بسیاري از موارد این هماهنگی  آن
  .هاي جزئی است وجود نظم ۀالزم
ترین نوع تعارض یا سازگاري را  ساده    
وظیفه . ها دید توان در تقاطع خیابان می

وآمد  چراغ راهنما کمک به حفظ نظم رفت
. یافته است دو خیابان با هماهنگی سازمان

اگر چراغ راهنما درست عمل نکند، 
رود و خودروها با هم  هماهنگی از بین می

کنند و ماشین و  ها تصادف می در چهارراه
مثال . بینند راننده هردو صدمه می

وقتی . تر، عمل دستگاه گوارش است ظریف
شخص بیمار است، نظم کامل و طبیعی 

سالمتی بدن  ۀعمل گوارش که الزم
رو  یک کل است، با مشکل روبه ۀمثاب به
 ۀروی در سرطان نیز نظم رشد بی. شود می

هاي سرطانی در تعارض آشکار با  سلول
شک  بدون. یندهاي بدن انسان استفرا
چه در همه این موارد با آن مواجهیم  آن
نیست، بلکه )یا فقدان هر نوع نظم(نظمی  بی

نظم خاصی است که عمالً نادرست ((
نادرستی نظم بدین معناست که به  )).است
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شود و  یک کلیت هماهنگ منتهی نمی
اصوالً در تعارض و ناسازگاري با 

اکنون با . گیرد ر میتر قرا هاي جزئی نظم
بردن به اینکه درك هماهنگی و کلیت  پی

ضرورتاً یک قضاوت ذهنی شخصی و 
 ۀتوانیم بفهیم که هم محض نیست، می

دانشمندان بزرگ، بدون استثنا، در پرتو 
اند در فرایند  اي از حقیقت توانسته نور تازه

ساختاري طبیعت، نوعی هماهنگی 
درخشنده را در یک نظم زیباي 

نماید  چنین می. ناپذیر مشاهده کنند وصف
 ةکم به انداز که اعتبار این درك دست

هایی بوده است که به خلق  سایر ادراك
دقیق  ةهاي تعریف شد ها و فرمول نظریه

برخی از خواص دقیق ماده  ۀبراي محاسب
هاي  ۀ نظریهدرحقیقت هم. اند منجر شده
براساس درکی اینچنین از  بزرگ علمی
اي عمومی و اساسی ه برخی جنبه

. هماهنگی نظم طبیعت استوار بوده است
یافته و  طور نظام ها وقتی به این ادراك
شوند،  بندي شده توصیف می صورت

  .شوند نامیده می ))قوانین طبیعت((

هاي  که برخی جنبه به هرحال براي آن    
صورت  اساسی نظم فرایند طبیعی را به

هاي  فاوتت((کنیم، باید  نقانونی جهانی بیا
مرتبط و موجود در کل این  ))اساسی

هاي متناظر  فرایند را تشخیص، و شباهت
بنابراین، . ها را نشان دهیم با این تفاوت

هاي مرتبطی  نیوتن فرض کرد که تفاوت
هاي اجسام مادي  ها و سرعت بین موقعیت

در لحظات معینی از زمان وجود دارد 
همچنین فرض کرد که ). البته در خأل(
کنند در  اي که این اجسام طی می صلهفا

فواصل زمانی مشابه، اندازه و جهت 
این مفروضات او را به . یکسانی دارد
الخط با سرعت ثابت هدایت  حرکت مستقیم

که همان قانون معروف اینرسی (کرد 
نیوتن این را هم پذیرفت که در ). است

علت وجود  براي مثال به(فضاي مادي 
یموده شده و جهت ، فواصل پ)مقاومت هوا

حرکت جسم در فواصل زمانی معین       
و سرانجام، فرض کرد که . کند تغییر می

که (هاي پیموده شده  این تفاوت فاصله
طور کلی مشابه  ، به)شود شتاب نامیده می

معنا بود که  چنین فرضی بدین. است
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وقت  جا و همه نیروهاي مشابه، همه
ین ا. کنند هاي مشابهی ایجاد می شتاب
ها وقتی با نمادهاي دقیق ریاضی  فرض

را  ))قوانین حرکتی نیوتن((تبیین شد، نام 
  .به خود گرفت

هاي اساسی موقعیت  نیوتن که تفاوت    
فضاي مطلق  ۀاجسام متحرك را از دریچ

به عبارت دیگر، . دید و زمان مطلق می
هاي زمانی و  توان گفت که وي تفاوت می

فرض کرد؛ تا  طور کلی مشابه مکانی را به
جا که ناظران متفاوت نیز همگی باید  آن

زمانی و مکانی  ۀتعبیر واحدي از فاصل
انیشتین به کمک . کردند عرضه می

مند بود،  بصیرت خالقی که از آن بهره
اي را که ظاهراً  کننده توانست حقایق گیج

راحتی  هاي فیزیک بودند، به ناقص نظریه
این بود  لهمسئبه اعتقاد او کلید . درك کند

هاي  که بدانیم ناظران مختلفی که با سرعت
متفاوت در حرکتند، درواقع خاصیت 

هایی  مکانی را به مجموعه زمانی و هم هم
. دهند نسبت می ))متفاوت((هاي  از پدیده

هاي یکسان  همچنین، ناظرانی که با شتاب
کنند، هنگام رویارویی با  حرکت می

زمان و  همها را  هایی که آن مجموعه پدیده
هایی برگزینند که  دانند، راه مکان می هم

بیان ریاضی . هاي مشابهی دارند تفاوت
تبدیل ((عبارات فوق، همان قانون معروف 

 ۀریاضی نظری ۀاست که پای ))لورنتز
  .شود نسبیت محسوب می

کنیم که  وضوح مشاهده می بنابراین، به    
گام اصلی انیشتین این بود که توانست 

هاي اساسی را  اي از تفاوت مجموعه
 ۀها یک رابط تشخیص دهد و از آن

وجود  تشابهی جدید را نتیجه بگیرد و به
از . نظم نوینی در مکان و زمان پی ببرد

جا که درك زمان و مکان یک عامل  آن
ماست، پس  ۀشناختی اساسی براي هم

آگاهی نسبت به این نظم نوین حائز 
آشکار  با. جانبه و عمیق است اهمیتی همه

شدن این نظم نوین، طرح انواعی از 
هاي جدید در عین مطالعه  پرسش
هاي فیزیکی به امري عادي تبدیل  پدیده

شد و دانشمندان به باورهاي کامالً نوینی 
هاي مادي عمومی رسیدند  ویژگی ةدربار

ها کشف رابطه انقالبی ماده  که یکی از آن(
  ).و انرژي بود
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وال چنین به هر تقدیر از این اح    
تن به تفاوتی اساسی وآید که نی برمی
برد و خالقانه نظم نوینی را در فیزیک  پی
براي روشن شدن . وجود آورد به

موضوع، بگذارید سري به یونان باستان 
بزنیم که تفاوت اساسی یا کلیدي را چنان 

پنداشتند که بین نقص و فساد  تفاوتی می

اجرام ((و کمال پاکی  ))زمینی ةماد((
و تا جایی جلو (وجود دارد  ))سمانیآ

رفتند که این تلقی را یک کل نظام هستی 
معنوي تفاوت بین  ةتعمیم دادند و آموز

 - اي اساسی آموزه ۀمنزل - نقص و کمال را
آنان، حرکات  ةبه عقید). از آن الهام گرفتند

آن  ))ناقص((زمینی از طبیعت  ةماد ةپیچید
در  کرد و حرکت اجرام آسمانی حکایت می

ترین شکل هندسی تلقی  یک دایره، که کامل
  .ها بود شد، گویاي کمال ماهوي آن می
رسید که  اگر با مشاهده به اثبات می    

اي  حرکت اجرام آسمانی یک حرکت دایره
انگیزي در تأیید  کامل است، کشف شگفت

این نظریه که تفاوت اساسی در نظام 
هستی تفاوت بین کمال اجرام آسمانی و 

شمار  دانست، به زمینی می ةماد نقص

که این نظریه با  اما هنگامی. آمد می
مشاهده ثابت نشد، اخترشناسان برآن 

هاي بین واقعیت و نظریه را  شدند تا تفاوت
اي از  با جاسازي واقعیت در مجموعه

اگر . مرکز بررسی کنند هاي هم دایره
کرد  مرکز کفایت می چندین دایره هم

اما . شد ب میخودش کشف مهمی محسو
مرکز شدیداً  هاي هم دریغ که تعداد دایره

بنیادي  ةروبه افزایش نهاد و انسان دربار
 ةبودن تفاوت بین اجرام آسمانی و ماد

اما به دالیل مختلف . زمینی مردد شد
تا ...) شناختی و دینی، سیاسی، روان(

ها کسی به این تردید اعتنا نکرد و  مدت
 ۀاعی نظریهاي انتف جاي آن، جنبه به

که در دریانوردي و (مرکز  هاي هم دایره
مورد توجه قرار ) بینی مفید بود طالع
  .گرفت

بهادادن به محاسبات  هرچند کم    
اخترشناسان در آن مقطع کار درستی 

عمیق،  هاي نیست، اما قرار دادن پرسش
اساسی و جهانشمول یونانیان باستان و 
دستاوردهاي سطحی، پیش پاافتاده و 
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دود اخترشناسان در یک ترازو نیز مح
  .خطاست

چه از این افت اهداف علمی حاصل  آن    
فترت طوالنی بود که در آن  ةشد، یک دور
جاي تأکید بر خالقیت به  دانشمندان به

کشف دانش بالقوه مفید در چارچوب 
  .مفاهیم تثبیت شده روي آوردند

حتی اگر کشف و انباشت چنین دانشی     
ن مفید بدانیم، ولی به جرأت را در آن زما

ضروري و ((توانیم ادعا کنیم که  می
آن زمان،  نیازاساسی. نبوده است ))اساسی

اي بود که بتواند فرضیه  ایجاد روحیه
 ةتفاوت بنیادي بین اجرام آسمانی و ماد

رسد  نظر می به. زمینی را زیر سؤال ببرد
برده بودند  گالیله و نیوتن به این نکته پی

هاي بسیار مرتبط  اي از تفاوت عهکه مجمو
هاي مکانی تمامی ذرات مادي  در موقعیت

که این امر  چنان(متحرك وجود دارد 
انیشتین بر این  ۀو نظری). بعدها ثابت شد

هاي اساسی  استوار بود که تفاوت فرض
ها و  زمان ۀي بین مجموعبیش تر

هایی که مشابه و مساوي پنداشته  مکان
و باالخره، در  .شوند، وجود دارد می

هاي اساسی  م به تفاوتونظریه کوانت
ها از  دیگري توجه شد که پرداختن به آن

  .این مقال خارج است ةعهد
 ۀطور کلی بدیهی است که توسع به    

خالقانه علم به درك نامرتبط بودن 
هایی بستگی  ها و شباهت تفاوت ۀمجموع

به . ایم ها مطلع بوده دارد که قبالً از آن
شناسان، این دشوارترین گام  روان ۀگفت
شود، ذهن  که برداشته می اما همین. است

را براي هوشیار بودن، آگاه، دقیق و 
کند تا کاشف نظم  حساس بودن آزاد می

جدیدي باشد و به دنبال آن ساختارهاي 
  .ها و مفاهیم نو را خلق کند نوینی از ایده

یک دانشمند خالق با  ۀجا رابط در این    
کارهاي خالقانه دانشمندان پیشین  نتایج

شک  بی. کند اهمیت زیادي پیدا می
دانشمندي که روش انیشتین را در 
برخورد با مسائل نو تقلید کند یا حتی 

قدري تغییر یا بسط  دستاوردهاي او را به
هاي  دهد که در ترکیب با سایر نظریه

هاي نوینی  موجود بتواند به استنباط
ویژگی خالقیت برسد، بازهم در داشتن 
البته چنین . همانند انیشتین نیست
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دانشمندي به صرف مقابله با کارهاي 
ها نیز خالق  پوشی از آن انیشتین یا چشم

در یک کالم، نیاز واقعی او این . شود نمی
به این معنا . ))بیاموزد((ین یشتاست که از ان

میان ))هاي تفاوت((که کار او را بفهمد و 
که ضمن کار  چه درك انیشتین و آن

گذارد پی ببرد  تحقیقاتی از خودش مایه می
البته درك او و درك انیشتین به دالیل (

یک دلیلش . زیادي متفاوت خواهد بود
همان ویژگی مرموز خالقیت است که 

توصیف کیفیت آن مشکل و حتی 
  ).غیرممکن است

هایی بر  در حقیقت وجود چنین تفاوت    
که متناسب  کند هاي تازه داللت می شباهت

این . با موقعیت دانشمند موردنظر است
 ۀهاي نو، سرانجام، به مجموع شباهت

متفاوتی از قوانین طبیعی منتهی خواهد 
شد؛ براي مثال قوانین محدود و 

پذیر و  هاي امکان شده و تقریب تعریف
  .درست در چارچوب قوانین انیشتین

  
نو یاعث  ۀبنابراین، هر درك خالقان   

مراتب  ري نظم نوینی در سلسلهگی شکل
شود که نه  از قوانین طبیعی می ))فهم ما((

هاي پیشین است و نه اعتبار  شبیه نظم
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. کند طور کلی مخدوش می ها را به آن
کند تا  سو به ما کمک می درحقیقت از یک

اي  دانش خود را از قوانین پیشین به شیوه
تر نظم بدهیم و از سوي دیگر  مناسب

ش را به شیوهاي کامالً نو مرزهاي دان
طور کلی دلیلی  اما به. دهد گسترش می

معینی از  ۀوجود ندارد که هر مجموع
قوانین طبیعی داراي مرزهاي معتبر 

  .نامحدودي باشند
اي از قوانین را  عکس، اگر مجموعه به    

تعریف  ةاي فراتر از حوز در گستره
کار ببریم، حتماً مشخص  اش به شده

هاي اساسی مربوط،  تفاوتخواهد شد که 
که معرف نظم طبیعت هستند، فقط تا جاي 

و این (معینی به یکدیگر شباهت دارند 
در واقع، از بعد از ). شباهت بیکرانه نیست

شویم که  این مرحله وارد مرز جدیدي می
این امر . هایش متفاوت خواهند بود تفاوت
هاي نو و پیدایی  خود به درك نظم ۀبه نوب

. جدید منتهی خواهد شد ساختارهاي
بنابراین، نظم قوانین طبیعی و ساختار 
 ۀمعرفت ما نسبت به این قوانین بر پای

اي به نظم و  اصلی که شباهت ویژه

: ساختار طبیعت دارد در حال تکامل است
هاي مشابه به درك  همواره از درك تفاوت

مراتب  هاي متفاوت در سلسله شباهت
جا که  ل تا آنرسیم، و این تسلس ها می نظم

اي از قوانین طبیعی محکم منتهی  به پیکره
  .یابد شود ادامه می می
که گام اصلی درك خالقانه، درك  این    

است صرفاً ] یا مشابه[هاي مرتبط  تفاوت
در واقع تمامی . منحصر به علم نیست

هایی آغاز  ها با درك چنین تفاوت ادراك
به همین دلیل است که نظام . شود می

ما تا وقتی به یک پیام پاسخ  عصبی
اگر . هاي قبلی باشد پیام ۀدهد که مشاب می

پیام کامالً جدید باشد، گاهی هیچ پاسخی 
دهد و گاهی پاسخی بسیار ضعیف  نمی
هرگاه پیام جدید مکرراً ارسال . دهد می

شود، ناگهان در آگاهی ما تفاوت شدید 
  .آید وجود می به

را روي  اي براي مثال تصور کنید سکه    
این . قالی پرنقش و نگاري انداخته باشند

توان دید، اما  طور معمولی نمی به اسکه ر
همان نوري که به آن بتابد و بدرخشد، 

چه  آن. شود وضوح دیده می بالفاصله و به
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افتد این است که بیننده تفاوت  اتفاق می
فرش را با حالت توأم با  ۀبین حالت اولی

که  اقع، هنگامیدر و. کند درخشش درك می
درخشد،  غیرفلزي می ۀسکه در یک زمین

هاي  تفاوت((شود که انسان  موجب می
هاي گذشته بیاد  را در تجربه ))مشابه
تواند سکه را  راحتی می رو به از این. آورد

 ۀچراکه الگویی از هم. تشخیص دهد
هاي بین سکه و فرش در قالب  تفاوت

رد گی هاي مشابه جاي می الگویی از تفاوت
  .که قبالً در ذهن بیننده وجود داشته است

اي  ادراکات ما چنین مشخصه بیش تر    
دارند که تقریباً مکانیکی است؛ بدین معنا 
 ۀکه نظم، الگو و ساختار ادراکی ما برپای

ثبت تجارب و ادراکات گذشته شکل 
چه در خاطر ما ثبت  شک آن بی. گیرد می

ته و قدري گسترده، تطبیق یاف شده است به
تنظیم شده است که گویی از درك واقعیت 

که اساساً به  شود، درحالی جاري ناشی می
  .گذشته مربوط است و تازگی ندارد

سطح باالتري از ادراك هنگامی پدید     
آید که انسان به نظم و ساختار  می
کند و متوجه  شده در ذهنش فکر می ثبت

هاي قابل  تفاوت ۀشود ربطی به مجموع می
براي مثال، ممکن . کنونی ندارد ةمشاهد

هایی را در بعضی از  است کسی تفاوت
هاي یک پدیده ببیند و به این نتیجه  جنبه

هاي  ها را در پدیده آن ۀبرسد که مشاب
دیگري هم دیده است اما در نگاه اول 

  .ها ارتباط برقرار کند نتواند بین آن
درك ارشمیدس یکی از بهترین     
راکی است، او ناگهان هاي چنین اد نمونه

ور در  فهمید تفاوت در حجم اجسام غوطه
تفاوت در مقدار آبی  ةآب همیشه به انداز

به عبارت دیگر، . شود جا می است که جابه
چه او به آن پی برد این بود که  آن
جا  اشیاء همان نظم حجم آب جابه حجم نظم

بنابراین با . هاست شده توسط آن
جا شده، انسان  بهگیري مقدار آب جا اندازه

توانست وزن مخصوص اجسام مختلف را 
  . حتی در اشکال بسیار پیچیده اندازه بگیرد

اي به  بسا چنین بصیرت هوشمندانه چه    
اي بینجامد  اکتشافات مهم و اختراعات تازه

اما این . که ارزش کاربردي فراوانی دارند
چراکه خالقیت ! هنوز خالقیت نیست

اي از  جموعهبردن به م متضمن پی
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است که  ))هاي مشابه بنیادي تفاوت((
  نه(تواند موجد نظم کامالً نوینی باشد  می
دو یا چند نظم شناخته  ۀکه فقط رابط این

 این نظم تازه به نوبۀ). ا کشف کندشده ر
وسیعی از انواع ساختارهاي  ۀخود به دامن
طور کلی بصیرتی  به. رسد جدید می

ص با بصیرتی اي خا هوشمندانه در زمینه
شود و  دیگر مرتبط می ۀهمانند در زمین

 به با نگرش! کند ناگهان همه چیز تغییر می
گاه که ناگهان ماهیت  کلر، آن هلن ۀتجرب
هاي فکري را درك کرد، شاید بتوان  انتزاع
انقالبی و بدیع بصیرتی واقعاً  ةجوهر

توجه کنید که او در . خالق را توضیح داد
ها را  ي از تفاوتا ابتدا فقط مجموعه

ها مبین  این مجموعه تفاوت. شناخت
تفاوتی، بین حالت معمولی ذهن او و آن 

 ))آب((چیزي بود که در این مجموعه 
باره هیچ  اودراین خود البته(شود  نامیده می

ها  این تفاوت ۀچه در هم آن). دانست نمی
هربار روي  - یعنی مفهوم آب - مشابه بود

اي از  لحظه شد و او در دستش هجی می
این  ۀطور ناگهانی پی برد که هم زمان به
این درك . ها اساساً مشابه هستند تفاوت

هاي فبلی او بود و نه حتی  دانسته ۀنه نتیج
هایی بود  جدیدي در میان نظم ۀدرك رابط

در . ها برخورد کرده بود که قبالً با آن
حقیقت، این نخستین درك وي از یک نظم 

. ود یعنی نظم مفهومکامالً جدید ذهنی ب
مراتب منظمی به  که مفاهیم سلسله هنگامی

خود گرفتند، در ذهن او ساختاري کلی و 
جدید شکل گرفت و به او اجازه داد با 
. دیگران ارتباط برقرار کند و بیندیشد

بنابراین نه تنها معلم خالق بود که 
آموز نیز در معرض تحولی قرار  دانش

قیت محسوب خال ۀگرفت که باالترین مرحل
  .شود می

در مجموع شاید بتوان گفت که در یک     
 ۀادراك خالقانه، ابتدا انسان به مجموع

ها پی برد که صرفاً ناشی  اي از تفاوت تازه
از معرفت قلبی وي در همان زمینه یا 

این درك او را به . هاي دیگر نیست زمینه
مراتبی از  نظمی نو و سپس به سلسله

شود تا  مون میهاي جدید، رهن نظم
اي از ساختارهاي  سرانجام به مجموعه

تمامی این فرایند متمایل به . رسد جدید می
هاي  ها و کلیت گیري هماهنگی شکل
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یکپارچه، ادراك زیبایی و همچنین ایجاد 
 ۀانرژي حرکتی در کسانی است که شیفت

شک این نوع خالقیت  بی. درك آن هستند
تاریخ تقریباً نادر است، و شاید در کل 

بشر بیش از چند نفر طعم آن را نچشیده 
هاي نسبتاً  در اغلب موارد، فعالیت. باشند
هایی از دانش  پا افتاده انسان با جرقه پیش

عمیق درآمیخته و باعث شده است که 
بار  انسان از سطح کارهاي کسالت

به همین دلیل است . روزمره فراتر برود
ار کار خالق، قبل از هر چیز قر ۀکه الزم

طور  به. گرفتن ذهن در حالت خالق است
چه که در دوران کودکی  کلی، حاصل آن

از پدر، مادر، معلم، دوست و جامعه 
آموزیم ذهنیتی متمایل به همرنگی با  می

جماعت، تقلیدي و مکانیکی است که 
در  )).هم بریزد به((تواند چیزي را  نمی

نتیجه، کسانی که همرنگی با جماعت 
اي از  کند، با طرح مجموعه اقناعشان نمی

 ۀهاي مخالف یا مغایر، خود را در تل آل ایده
. اندازند می ))شورش علیه وضع موجود((

که  زیرا کسانی! اما این خالقیت نیست
بتوانند ذهن خود را از قید شرطی شدن 

تازه از این . مکانیکی برهانند بسیار اندکند
توانند خود  ي میکم تر ةتعداد کم، تنها عد

ا از تضاد شدید، چه درونی و چه ر
گونه  منشأ این. بیرونی، خالص کنند

تضادها ترس از خراب شدن وضع 
موجود است که امنیت، بهروزي و حتی 

  .هستی ما ظاهراً به آن بستگی دارد
کم چیست که  ))حالت خالق ذهن((پس     
طور  شود؟ همان کسی به آن نائل می تر

ترین شرط  که قبالً به آن اشاره شد، مهم
براي قرار گرفتن ذهن در حالت خالق این 
است که انسان نسبت به کاري که آغاز 

قلبی و بدون قید و شرط  ۀکند، عالق می
کودك به  ۀداشته باشد؛ درست مانند عالق

با این روحیه همیشه . یادگیري راه رفتن
درها براي یادگیري مطالب نو و درك 

. هاي تازه باز است ها و شباهت تفاوت
ها و  بردن به نظم روحیه، پی این ةثمر

ساختارهاي جدید است و این برعکس 
ها و  کوشد تا نظم اي است که می روحیه

ساختارهاي آشنا را بر مسائل جاري 
  .تحمیل کند
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پا  هاي پیش هرگاه انسان به انگیزه    
اي نظیر کسب امنیت، رسیدن به  افتاده

آرزوها و آمال شخصی، تجلیل از مقام و 
منزلت، دستیابی به لذت و از این قبیل 
گرفتار بشود، هرگز حالت خالق ذهن را 

هایی از این  هرچند انگیزه! کند تجربه نمی
گاهی مجال جرقه زدن بصیرت  دست گاه

کند، اما صراحتاً  هوشمندانه را فراهم می
تفکر و  ۀبه حفظ ساختار مأنوس و کهن

وجو در  جست. ادراك ذهنی گرایش دارد
ها انسان را در موقعیتی  ناشناخته ۀعرص

دهد که در آن انجام هر کاري  قرار می
آمیز به  ممکن است دستیابی موفقیت

اهداف ضعیف و محدود او را در معرض 
گاهی یکی از مراحل . دهد تهدید قرار می

و حقیقتاً بدیع پژوهش به  آزمایشی
شود و اگرهم به  شکست منتهی می

زمانی که خالق اي بینجامد، شاید تا  نظریه
گمنامی باقی  ةآن زنده باشد، در پرد

  .بماند
ها مغایر با هماهنگی،  گونه انگیزه این    

خالقیت  ةزیبایی و کلیتی است که ویژ
دانند که  معمارها خوب می. حقیقی است

چه زندگی شهري را دشوار کرده،  آن
کسانی  ةپا افتاد هاي محدود و پیش انگیزه

ساخته را  یشهاي پ است که ساختمان
و شهرها آکنده از . دهند ترجیح می

هاي ناهماهنگی است که با عبور و  نظم
همچنین شاهد . مرور سالم مغایرت دارد

اي در مناطق فقیرنشین  هاي پوسیده نظم
شهري هستیم که ساختار و طرح کلی 

العاده  پا افتاده و فوق ها بسیار پیش آن
 هاي در یک کالم تمامی فعالیت. زشت است

، گرفتار ...انسانی در علم، هنر، آموزش و
  .چیزي شبیه به همین درد است

در هر (شک تا وقتی که هر کس  بی    
اي و  با نظمی سلیقه) گروهی که هست

کند، این  مستقل از دیگران عمل می
زیرا مگر جز . ناپذیر است وضعیت اجتناب

ها عموماً در تعارض  این است که این نظم
  گیرند؟   یکدیگر قرار میو ناسازگاري با 

نظم مشابهی از آشفتگی و تضاد نه     
تنها در زندگی روزمره و در کل ساختار 

نمایان ] انگلیس ۀمنظور جامع[اجتماعی ما 
ها نیز دیده  است، که در روابط بین ملت
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شود و امروز به جایی رسیده که  می
  .کند جهانی را تهدید به نابودي می ۀجامع

  

  
      
  

این ماهیت مکانیکی و غیرخالق بنابر
هاي انسان، حتی  فعالیت تر بیش

اي  گونه هاي بسیار جزئی او، به فعالیت
بهم ((است که غایت آن شاید یک نوع 

در گذشته براي . کلی باشد ))ریختگی
 ۀنمود که نتیج بسیاري از مردم منطقی می

غایی ناسازگاري هزاران نظم مکانیکی در 
ی توأم با جامعه، نوعی پیشرفت کل

. و آسایش خاطر باشد بیش ترهماهنگی 
اجتماعی به  ۀاما اخیراً روند واقعی توسع

خوبی نشان داده است که اگر فرایندي 
رویه جلو برود حاصل آن چیزي جز  بی

  .تخریب فیزیکی و فکري نخواهد بود
کلی امري بدیعی  ))بهم ریختگی((این     

 هاست به این بسیاري از مردم مدت. نیست
اند که جامعه از نظم سالمی  نکته رسیده

عالوه همیشه در طول  به. برخوردار نیست
اند با  تاریخ افراد مختلفی درصدد برآمده

تحمیل نظریاتی که به نظرشان مسلم بوده 
توانسته حالت خالقی از هماهنگی  و می

اجتماعی ایجاد کند، جامعه را با نظمی نو 
یاي آن اما تاریخ گو. و بهتر آشنا سازند
طور که  هایی هرگز آن است که چنین تالش

زیرا . بخشد رود، نتیجه نمی انتظار می
اي که پیشاپیش مسلم دانسته  نظریه
شود، براي ایجاد هماهنگی اجتماعی  می

قدر مکانیکی و اتفاقی است که حالت  همان
که معموالً (هاي ناسازگار  اي از نظم آشفته

قت، این درحقی). از نظر ما پسندیده نیست
ایراد اصلی هر شکلی از خرابی است که 

ناپذیر مکانیکی  اي اجتناب لزوماً و به گونه
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اي  به همین دلیل، خرابی فقط وسیله 1.است
هاي اولیه ناسازگاري و  است تا شکل

تعارض جایشان را به اشکال دیگري 
بدهند که در بسیاري موارد حتی 

تر از وضعیت پیشین  تر و مخرب خطرناك
رو، آرزوي داشتن قدرتی که  از این .است

هایش را به امید نتایج  انسان بتواند نظریه
قطعی بر جامعه تحمیل کند، خیال خامی 

  .بیش نیست
ایجاد نظمی  ۀچه الزم در واقع، آن    

و نه صرفاً استمرار مکانیکی و (واقعاً نو 
) هاي ناقص تغییر شکل یافته تعارض نظم

ست که است، حالتی از ذهن انسان ا
واقعیت نظم حقیقی حاکم بر محیط او را 

در غیر . وقفه رعایت کند پیوسته و بی
هاي فرد محکوم به  صورت، کوشش این

چه انجام  زیرا نظم آن. شکست خواهد بود
شود با ماهیت امور سازگار نیست و  می

ناپذیر خواهد  در نتیجه، تعارض را اجتناب
ر تواند هیچ تغیی عالوه کسی نمی به. کرد

وجود آورد،  خالقی در طبیعت یا جامعه به
الت خالق حکه چنین تغییراتی در  مگر این
طور کلی  ذهن خالق به. وجود آید ذهن به

هاي بین واقعیت مشهود و  نسبت به تفاوت
اي حساس است؛  پنداشته از پیش ۀهر نظری

ها زیبا، باشکوه و  هرچند که این تفاوت
  .نظر برسند آمیز به تحسین

انسانی  ۀما شاهدیم که جامع ۀمه    
هم ریختگی است که ناشی  گرفتار نوعی به
هاي مکانیکی ناقصی است  از تعارض نظم

که هر کدام مستقل از دیگران، ساز خود 
هر نوع کوشش براي تحمیل . زنند را می

فقط  ))هم ریختگی به((یک نظم کلی بر این 
  .کند تر می اوضاع را خراب

نظر من این است که پس چه باید کرد؟     
 ۀمنزل به - سعی در حل مشکل اجتماعی

چراکه . یک نظم غلط است - اولین گام
حل هر مشکل اجتماعی را ابتدا باید در  راه

زیرا . وجو کرد حالت ذهنی افراد جست
دهند  چه انجام می ها از آن که انسان مادامی
، هر ))یاد بگیرند((توانند بینند، نمی و می

اشد براي یادگیري از زمانی که الزم ب
بنیادي خویش  ))هاي فهم پیش((چارچوب 

هایی به دور از  فراتر بروند، اندیشه
چنین . ها را راهنما خواهد بود آن  واقعیت

و ! تحرکی از تحرك بیهوده بدتر است
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حل  تواند منشأ راه بدیهی است که نمی
پس . مشکالت فردي و اجتماعی باشد

نسانی، که اساساً نظم نادرست اقدامات ا
مشکالت بنیادي ماست، از این  ۀهم ۀریش

شود که درست در  حقیقت ناشی می
جایی که خالقیت الزم است، سعی  همان
هاي  البته براي نظم. کند مکانیکی باشد می

هاي انسانی، جایگاه  مکانیکی در فعالیت
  .مناسبی وجود دارد

  

گام اصلی انیشتین این بود که  ●

  اي از توانست مجموعه

  هاي اساسی را تشخیص فاوتت

  وجود نظم نوینی در دهد و به

  .زمان و مکان پی ببرد

  
ولی باید درخصوص مقرراتی که اساساً 

براي مثال رانندگی از (مکانیکی هستند 
. توافق داشته باشیم) سمت راست خیابان

براین، روشن است که خودروهاي  عالوه
ما باید در خیابان در نظمی بدون ابهام 

نند، وگرنه از حیز انتفاع ساقط حرکت ک

که یک نظم مکانیکی  اما هنگامی. شوند می
 - یک کل ۀمنزل به -را بر عملکرد ذهن

کنیم، به این معناست که آن را  تحمیل می
کار  مناسبش به ةاي فراتر از حوز در حوزه
براي مثال وقتی پدر و مادرها . ایم گرفته
ویند که گخواهند به فرزندانشان ب نمی
که این یکی از (کنند  ))رفتار((نه چگو
اما به او دیکته ) هاست هاي آن ولیتئمس
چگونه انسانی باشد » باید«که  کنند می

بچه (( :که کنندمثالً به او سفارش می(
حاکی از آن است که سعی  ))!خوبی باش

اي  گونه مکانیکی را به ةدارند یک طرحوار
عمیق بر کل نظم ذهنی کودك، تحمیل 

ش مشابه این است که به کودك تال. کنند
 ))اي بیندیشند مسئلهباید به چه ((گویند  می

چه را  کند که آن اصل اختیار حکم می(

هاي  است با دیدگاه ))درست و مناسب((
باید چه احساسی ((و ) مشخص منطبق کند

براي مثال عالقه به پدر و ( ))داشته باشد
مادر و کینه و نفرت نسبت به دشمنان 

ولی چون ذعن، ماشینی ). میهن خود
تواند چنین نظمی  مکانیکی نیست، عمالً نمی

بنابراین کودکی که . را بپذیرد
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گیرد،  فرمانبرداري مکانیکی را یادمی
تواند جایی براي احساسات  نمی

آمیز نسبت به کسانی که او  تعرض
 .باشد، بازکند بایست دوستشان داشته می

 طور آموزد تا به همچنین کودکی که می
جو باشد به  مکانیکی پرخاشگر و سلطه

تواند بر این احساس غلبه کند  تنهایی نمی
اش  عالقه افراد تحت سلطه و وقتی با عدم

  .افتد شود به وحشت می رو می روبه
هاي مربوط به نظم را که  اگر نظریه    
خاطر  ها اشاره شد، به تر به آنپیش

که فرایندهاي ذهنی  بیاوریم شاید بپذیریم
اساساً از  مانند فرایندهاي طبیعت هم
نهایت برخوردارند که  بی ۀدرج نظم

جدیدترند،   هاي به نظم متمایل همیشه
مراتبی از انواع  بنابراین، متمایل به سلسله

دیگر هر نظم  سوي از. جدید ساختار هستند
جا محدود است؛  نحوي از آن مکانیکی، به

تواند نسبت به چیزهاي نو  گونه که نمی آن
بنابراین، هر . و خالق واکنش نشان دهد

نوع تالش براي تحمیل یک نظم مکانیکی 
مطلوبی ندارد، بلکه  ۀبه ذهن نه تنها نتیج

اي  بینی نشده اي و پیش هاي حاشیه واکنش

را به دنبال خواهد داشت که در تعارض 
با آن نظمی است که آرزوي اعمال آن را 

فاً هاي مکانیکی صر بنابراین، ایده. داریم
 ۀهایی اعمال شوند که تجرب باید در حوزه

. پذیر باشد واقعی آن با قدري تقریب امکان
تري از  هاي وسیع اما وقتی انسان با جنبه

امور ذهنی یا طبیعی سروکار دارد، باید 
یادگیري چیزي باشد  ةدر هر لحظه آماد

 ۀو این فقط در سای. که اساساً جدید است
نه ذهن  ذهن مبتکر و خالق میسر است

  .معمولی و مکانیکی
انسانی که کامالً حساس و هوشیار     

است وقتی که به مسائل عمیقی نظیر 
، ))به چه بیندیشد((، ))باید چه شود((که  این

فکر ... و ))چه احساسی داشته باشد((
 ةکند، اگر ذهنش گرفتار یک طرحوار می

مکانیکی باشد، واقعاً نظم نادرست آن را 
گاه بدون شک با یک  آن .دهد تشخیص می

شود، زیرا  رو می تناقض ذهنی روبه
اندیشد که  هن به چیزي میذبخشی از 

در . بخش دیگر نباید به آن بیندیشد
هاي  حقیقت، هردو بخش تا جایی به نظم
دهند  ناقص و مکانیکی در عملکرد ادامه می
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در . که سرانجام با یکدیگر رودررو شوند
ذهن  این مرحله، دیگر هر دو بخش

. توانند باهم مورد استفاده قرار گیرند نمی
توان  براي درك این نظم متضاد می

شخصی را تصور کرد که دو آرزوي 
زمان به دو جهت  قوي دارد که او را هم

  .دهند مختلف سوق می
چه براي حل و فصل چنین تضادي  آن    

الزم است این است که ذهن بتواند 
هاي  طرحواره ۀهم ))نامربوط بودن((

مکانیکی را درخصوص مواردي نظیر 
که باید که باشد، چه بیندیشد و چه  این

و . احساسی داشته باشد، درك کند
 ةدرضمن به این نکته پی ببرد که ثمر

هاي مکانیکی یا تقلید از  تسلیم به طرحواره
ها، چیزي جز تعارض ذهنی نخواهد  آن
این تعارض تنها وقتی به پایان . بود
در واکنشی خالق و  رسد که ذهن می

لحظه بتواند یک کلیت ساختاري  به لحظه
هاي ناقص  جاي نظم منظم و هماهنگ را به

جا  اما از آن. و متعارض قبلی جایگزین کند
،  طور کلی ناخوشایند است که تعارض به

خواهد از توجه به اتفاقی که در  ذهن می

که پاسخی  حال وقوع است، قبل از آن
ذهن این کار را با . کند براي آن بیابد، فرار

  .کند آغاز می ))گیجی((حالت 
نیز  ))گیجی ابتدایی((البته نوعی از     

اي از  پیچیده ۀوجود دارد که هرگاه با آرای
رو  ها و ادراکات تازه روبه واقعیت

طبعاً . آید شویم در ما پدید می می

. کشد ها مدتی طول می این ))دهی سامان((
فرد، درك روشن در این مدت، نیت قبلی 

کرده  ))سردرگم((آن چیزي است که او را 
] آگاهانه[عکس، در حالتی از ذهن  به. است

کند از تعارض بگریزد، حالت  سعی می
گیجی ((نام هبسیار متفاوتی از گیجی ب

آید که در آن نیت  پدید می ))خودپایدار
فرار از درك حقیقت ((قلبی انسان درواقع 

. سازي آن فافدهی و ش تا سامان ))است
درحقیقت هرگاه این اتفاق رخ دهد ذهن در 

ظریف  ۀولی نکت. است ))نظمی بی((حالت 
این است که درست در همین هنگام 

توان فهمید که ذهن از نظمی شفاف، با  می
و این (عملکردي صحیح برخوردار است 

بیماري است  ۀدقیقاً مثل نظم جهاز هاضم
که  آنجاي  کند، به که غذا را تخمیر می
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طبیعت ). را بپرورد تا جذب خون شود آن
اي است که هربار که  این نظم غلط به گونه

هایش تمرکز  خواهد روي تعارض ذهن می
. سازد کند، آن را به چیز دیگري متوجه می

گیرد، از جایی  در این حالت، ذهن آرام نمی
هاي  پرد؛ با ایجاد هیجان به جاي دیگر می

ه مسائل جزئی توجه فرد را ب ۀشدید، هم
کند یا سرانجام انرژي خود را  محدود می
اگر . کند دهد و کار را رها می از دست می

بافی  ها نباشد، به خیال هیچ کدام از این
ها را بپوشاند یا  پردازد تا تعارض می

کاري کند که انسان موقتاً از حالت 
ناخوشایندي که در اثر تعارض ذهنی 

ن نظم ای. حادث شده است، آگاه نشود
خواهد به  می ))گیجی خودپایدار((ناشی از 

هاي دیگري هم سرایت کند،  زمینه
ذهن در معرض  ۀطوري که ناگهان هم به

  .گیرد قرار می ))بهم ریختگی((
کلی در  ))بهم ریختگی((وقتی فرایند     

رسد،  اي خاص می نظم ذهنی به نقطه
کند، و هر  ها فرد را عصبی می تعارض
فهمد که در عملکرد ذهنی تواند ب کسی می

. چنین فردي کامالً غلط وجود دارد

تر حاکی از آن است که در  مشاهدات دقیق
که معرف  - این حالت نوعی از تضاد

این حالت طبیعی  -خودپایدار است گیجی
ذهنی این تضاد و گیجی . کندذهن غلبه می

یاد  ))بهم ریختگی((ماست که عامل آن 
. عی ماستشده در زندگی فردي و اجتما

 ۀنتیج ))بیرون آشفته((به بیان دیگر، 

هایی  هر چند فعالیت. (است ))درون آشفته((
ها تضادهاي بیرونی  وجود دارد که در آن

  ).شوند تضادهاي درونی می ۀمای
بنابراین، امید به تشکیل یک زندگی     

آمیز براي فرد یا ایجاد نظمی  مسالمت
در یک کل،  ۀمنزل هماهنگ در جامعه، به

جایی که ذهن مردم گرفتار حالت گیجی 

خواهد به  یعنی نمی(است  ))خودپایدار((
امید ) هاي متعارض توجه کند برخورد نظم

که نخست  اي بیش نیست، مگر آن بیهوده
ذهن مردم در حالتی از انسجام نسبی 
قرار گیرد و از توجه به تضادهاي 
ناخوشایند بنیادي گریزان نباشد؛ در غیر 

مشکالت فرد و جامعه  صورت این
تواند به تناسب ناسازگاري نیروهاي  نمی

بهم ((هاي مکانیکی  متضاد، که در واکنش
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یابد، خود را نشان  ما تجلی می ))ۀریخت
توان گفت که  عالوه با اطمینان می به. دهد

در درازمدت هیچ مشکل جدي و بغرنجی 
جا حل نخواهد  اي و در هیچ در هیچ زمینه

هایی که بتوانند  انسان شد، مگر به دست
هنگام رویارویی با ماهیت تکامل یابنده و 

هاي کلی، به روشی خالق و  متغیر واقعیت
  .دهندببدیع پاسخ 

توانیم  اي که هستیم می حال در نقطه    
جانبه از تفاوت  ببینیم که آگاهی همه

هاي خالق و مکانیکی انسان از  واکنش
.. .م، هنر وهاي محدودي نظیر عل زمینه

 ۀمنزل بشري را به رود و جامعۀ فراتر می
چه بدان  آن. گیرد یک کل دربر می

 ۀنیازمندیم، حالت خالق زندگی در هم
اما چگونه . بشري است  هاي فعالیتعرصه

آوري کنیم؟ و با توجه به  آن را دست
که عموماً ما براي مکانیکی بودن و  این

ایم، چگونه  معمولی بودن شرطی شده
از شر این شرطی شدن رها توانیم  می

  شویم؟
کرده  ))کشف((ظاهراً هرکس به طریقی     

. است که چه چیزي خالق و اصیل است

که به قول معروف،  تر از همه این مهم
حالت کودکانه شادابی و عالقه قلبی به 

کلی از بین نرفته  امور در هیچ یک از ما به
هاي  این حالت گاه در جوشش. است

شود و سپس در انبوه  ضعیف نمایان می
و مانند . شود ها ناپدید می بهم ریختگی

،  ها ها، آرزوها، هدف تعلقات، ترس  ۀهم
دور  ۀهاي گذشت ها و شادي قلبها، غم قوت

ها که  این. شود از خاطر ما محو می
برشمردیم، روشنایی تازه ذهن را با 

کنند و کار را  روشی مکانیکی تاریک می
درت خالقیت ما رسانند که ق جایی می به

 ۀدر نتیج. ))خوابد می((کم  آرام گرفته و کم
این فرایند، قدرت درك خالق و اصیل ما 

اي زیرکانه تحلیل رفته و امروزه  به گونه
حرکت شده  رمق و بی کلی بی تقریباً به

  .است
در همین ارتباط ماجرایی را برایتان     

که  ها پیش هنگامی کنم که سال نقل می
راي اولین بار سوار اسب خواستم ب می

مردي که اسبش را . شوم برایم اتفاق افتاد
تو باید ((: به من کرایه داده بود گفت

تر از اسب فکر کنی و در غیر  سریع
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برد که  صورت او تو را به جایی می این
تأثیر این گفته بر من ! ))خواهد خودش می

بسیار عمیق بود، زیرا حقیقت مهمی را 
ن بود که یک فرایند دربر داشت و آن ای
تر،  نظمی هوشمندانه ۀخاص فقط با مداخل

تواند  تر از آن فرایند می تر و سریع دقیق
تواند  که سوارکار می چه این. منظم شود

با کشیدن افسار، نظم کلی حرکت اسب را 
به همین ترتیب شاید عملکرد . تغییر دهد

خالق و اصیل ذهن نیز بتواند عملکرد 
ایم  زیرا دیده. دایت کندمکانیکی ذهن را ه

که هر جا یکی از این سازوکارها جلو 
افتد، دیگري را نیز با نیرویی فزاینده  می

  .برد در مسیر دلخواه خود به پیش می
رسد که حرکت  نظر می اما امروزه به    
! اسب، سوارکار را خوابانده است ۀآهست

پرد و با مشاهده  او هرزگاهی از خواب می
کشاند،  جا می و را به آنجایی که اسب ا

دهد و باز با حرکت  مسیر را تغییر می
با این . رود اسب به خواب می ۀآهست

شود که مبادا  وضعیت اسب نیز نگران می
بنابراین از خاطرش . اصطبل را پیدا نکند

اما اول . گذرد که سوارکار را بیدار کند می

خواهد مطمئن شود که سوارکار او را  می
گرداند؛ جایی که غذاي  به اصطبل برمی

تواند با  خوبی برایش فراهم است و می
لیکن چون . خیال آسوده استراحت کند

افکار او و سوارکار سازگار نیستند، در 
بیدار کردن کسی که ممکن است او را به 
سوي مقصدي جز اصطبل هدایت کند، 

  .شود دچار تردید می
به همین ترتیب سرانجام کنش     

افتد که من به  این فکر می مکانیکی ذهن به
یک واکنش خالق نیاز دارم تا از این 

مکانیکی  ۀاما دغدغ. آشفتگی خالص شوم
: آوري نیز در کنارش وجود دارد اضطراب

نو برسم شاید اشتباه  ةاگر به یک اید((
باشد، شاید برایم مشکل شود؛ شاید 

و  ))آرامش و شغل راحتم را از دست بدهم
بنابراین . اي دیگره همچنین شاید دغدغه

بیدار  ةهاي مکانیکی هرگز از عهد واکنش
  .آیند کردن کنش خالق ذهن برنمی

آیا راهی براي تحریک  ولی به هر حال     
کنش خالق ذهن وجود دارد؟ به نظر من 

افتد  هایی اتفاق می این امر تنها در موقعیت
دهد و بیدار  که خود ذهن پاسخ خالق می
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وارکاري که مانند همان س. شود می
خورد و اندکی از  لحظه بهم می خوابش یک

شود و  هاي مکانیکی ذهن آگاه می واکنش
البته بعید نیست که . خوابد دوباره می

انسان هم اگر بخواهد . کامالً بیدار شود
خالق بودن و اصیل بودن را جدي بگیرد، 

هاي شرطی  نخست باید نسبت به واکنش
ولی و خود که از او یک انسان معم ةشد

اي خالقانه آگاه  گونه سازد به مکانیکی می
آن وقت ممکن است کنش خالق . شود

طبیعی ذهن کامالً برانگیخته شود و در 
هاي  نظمی که کامالً متفاوت از جنبه

  .کار کند مکانیکی تفکر است آغاز به
کنم که هر  اگر براین موضوع تأکید می    

کس باید استعدادهاي فکري خالق خود را 
خواهم بگویم که این همان  بشناسد، نمی

است؛ یا چیزي ) یا دیگران(من  ةگمشد
است که لزوماً براي فرد یا جامعه مفید 

حرف من این است که اگر ! نه. است
سالمتی جسمی ما به تنفس کامل بستگی 

سالمتی ذهنی ما نیز چه  ۀدارد، الزم
  .بخواهیم و چه نخواهیم، خالق بودن است
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توان گفت که اقتضاي  می به جرأت    
هاي  ذهن این نیست که کامالً اسیر واکنش

مکانیکی باشد، و به همین دلیل هرگاه 
اصرار بر مکانیکی بودن داریم شکست 

آمد نهایی این شکست  پی! خوریم می
همیشه حالت دردناکی از نارضایتی و 
تضاد درونی است که واقعاً آزار دهنده 

ن برآن است و سردرگمی خودپایدار ذه
در این حالت، ذهن . گذارد سرپوش می

هاي ناسازگار نوسان  دائماً بین نظم
. ))پرد می((کند و از این نظم به آن نظم  می

چنین وضعیتی نه تنها خالق نیست؛ که 
حتی از کارکرد محدود یک ماشین خوب 

  .نیز فاصله دارد
ولی برانگیختن کنش خالق ذهن ابداً     

عکس، این همان  به. اي نیست کار ساده
با این ! ))عقاب پر بریزد((جایی است که 

همه به دالیلی که اشاره شده، احساس 
ترین کاري است که بر ما  کنم این مهم می
عنوان فرد و بر جامعه به عنوان یک کل،  به

طور  و همان. در شرایط امروز واجب است
که تأکید کردم، در همه حال باید نسبت به 

ی بنیادي ذهن، که ما را هاي مکانیک واکنش

کامالً آگاه  ))خوابانند می((دوباره و دوباره 
  .و هوشیار باشیم

هاي مکانیکی  ولی ماهیت دقیق واکنش    
تر از آن است  چیست؟ این پرسش پیچیده

که در این مجال بتوان به جزئیات آن 
 ۀتوان گفت که ریش اما تقریباً می. پرداخت
چه  ان آنرا باید در سردرگمی می مسئله
راستی خالق است و استمرار عادات  که به

مکانیکی تثبیت شده در تربیت گذشته پیدا 
براي مثال هر یک از ما آشکارا یا . کرد
داند که به برخی وسایل  طور ضمنی می به

آور و  هاي هیجان رفاهی، تفریحات، انگیزه
بخش، امنیت و خرسندي از زندگی  شادي

احساس مفید روزمره، کارهایی که به ما 
هاي روحی که از  دهد، و واکنش بودن می
اول  ۀشناختی براي ما در درج حیث روان

اهمیت قرار دارند، عادت کرده و براي 
در ضمن، . ل استیها ارزش فراوانی قا آن

قدري  ها که از نظر روحی به این واکنش
توانیم هیچ  براي ما اهمیت دارند که نمی

ل کنیم ها تحمی تعرضی را به ساحت آن
ما  ))خود واقعی((ناپذیر  شاید جزء جدایی

دقیق  ةبه هر حال، مشاهد. نظر برسند به
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مؤید آن است که چسبیدن به این 
ها یک مقوله است و اصالت و  واکنش

در واقع، این . اي دیگر خالقیت مقوله
تربیت مکانیکی گذشته  ةها فقط ثمر واکنش

ترین سد راه شادمانی و  است که اصلی
  .آید شمار می ت بهخالقی

دقیق  ةاکنون همانند کسی که با مشاهد    
خود یا دیگران، مطلب پراهمیتی را کشف 

تواند ارزش  کند، ذهن نیز فقط می می
به ((خالقیت  ۀچه را که خالق یا الزم آن

کشف کند؛ اما به خودي  ))رسد نظر می
. آید کار دیگري برنمی ةخود از عهد

رگمی میان بنابراین روشن است که سرد
چه که  نماید و آن چه که خالق می آن

مکانیکی است، وضعیت بسیار پیچیده و 
کند که  گنگی را براي ذهن ایجاد می

تأثیرش بسیار فراتر از تضادهاي ذهنی 
چه سرانجام  آن. محدود و ضعیف است

دهد این  در این وضعیت تناقضی روي می
است که ذهن با تمام قوا به نمایش 

که  طوري(خیزد  اش برمی یتضادهاي ذات
، )اش در معرض تهدید است گویی هستی

 ))حفظ((انرژي ذهن و جسم براي  ۀهم

ظاهر بسیار ارزشمند بسیج  هاي به اندیشه
رسد  جایی می شوند و سرانجام کار به می

- میقرار  ))در معرض خطر((که احساسات 

طور که اشاره شد، ذهن  البته همان. گیرد
گیجی ((گرفتن در حالت  این کار را با قرار

کند  دهد، و وانمود می انجام می ))خودپایدار
که از افکار متناقض و تضادهاي 

در . ناخوشایند حاصل از آن آگاه نیست
حین این بازي، ذهن از درك شفاف دقایق 

ها  زمینه بیش ترو ظرائف، تقریباً در 
بنابراین دیگر فرق بین . شود ناتوان می

. دهد را تشخیص نمی ))یمکانیک((و  ))خالق((
و سرانجام براي سرکوب خالقیت و 

. کند چه که حقیقتاً خالق است قیام می آن
اما (نما  هاي خالق ها اندیشه زیرا این

و کانون عادات فرد را ) درواقع مکانیکی
شخص  ))خود واقعی((قلب  ۀمثاب که به(

این همان کاري است . کند تهدید می) است
  .))برد اب میبه خو((که انسان را 
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در پرتو تکنیک و فرمول ●

  توان چیزهاي زیادي یقیناً می

به دست آورد، اما نه اصالت و  

    !خالقیت را

       
  
  
  
  
  
  
  

اي از  با مجموعه ))خوابیدن((میل به     
هایی که  داوري ها، و پیش فهم عادات، پیش

طور ضمنی و نه آشکارا  از ایام کودکی به
. ماند ایم، در ما پایدار باقی می فراگرفته

بنابراین، کسی که واقعاً به خالقیت و 
) معناي درست کلمه به(کشف امور بدیع 

مند است، پیش از هر چیز باید  عالقه
پیوسته و به دقت توجه کند که چگونه این 

هاي آشنانما همیشه به شرطی  مزاحم
کلی  رفتار و  ها، احساسات کردن اندیشه
چنین کسی پس از مدتی . رنداو تمایل دا

تمامی اقدامات  ةیابد که تقریباً گستر درمی
فشارهاي مکانیکی  ۀفرد و جامعه، به وسیل

بنیادي و عمدتاً ضمنی کامالً محدود 
اما همین که از چگونگی کارکرد . شود می

یابد بعد از  ذهن خود یا دیگران آگاهی می
شود تا چگونگی قرار دادن  مدتی آماده می

تري از آزادي  خود در حالت طبیعیذهن 
به عادات شرطی  کم تررا با وابستگی 
در این هنگام است که . شده تجربه کند

پدیدار . شود اصالت و خالقیت آشکار می
 براي  تالش ةها را نباید ثمر شدن این

ریزي  و برنامه  مشخص  هدفی  به  رسیدن 
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ها محصول جانبی  شده دانست؛ بلکه این
د که به نظم عملکردي یک ذهن هستن

اند و این تنها  تقریباً بهنجارتري پاگذاشته
مسیري است که احتمال رسیدن به اصالت 

  .و خالقیت در آن وجود دارد
ریزي شده یا  برنامه تالش هرگونه    

هایی که براي دستیابی به خالقیت  تمرین
شود، در  جا توصیه می جا و آن در این

یت واقعی آن معناي نفهمیدن ماه حقیقت به
مند به خالقیت  چیزي است که فرد عالقه

بنابراین اصالت و خالقیت تنها . آرزو کند
شوند که نیروي  به شرطی شکوفا می

. باشند ))شروع((اساسی نهفته در پس هر 
این بدان معناست که هرکس باید نخستین 

خاطر خود، بدون تقلید از  گام را صرفاً به
نان و براي جویی با آ دیگران یا ستیزه

خالقیت و چگونگی تحصیل  ةنمایش جوهر
البته ممکن است کسی که . آن بردارد
ها را به دیگران ارائه دهد و  نخواهد این

کشف  ۀسازي کند و فقط شیفت سرمشق
کدام نباشد،  اگر هیچ. ها براي خود باشد آن

دهد و  شخص خودش را فریب می
درك این . رود هدر می هایش به کوشش

همه  راستی ممکن است؛ با این هواقعیت ب
انسان باید بفهمد تن دادن به نظمی که 

اش الگوبرداري  شناختی کارکرد روان
واقعی معمولی بودن و  ةاست، جوهر

  .مکانیکی بودن است
اما بدتر از همه این است که در طول     

اند که هر چیزي  تاریخ به مردم القا کرده
که  ندست آورد؛ به شرط آ توان به را می

هاي انسان درست  ها و تکنیک فقط روش
چه انسان به آن نیاز دارد  باشد و آن

آرامش مطبوعی است که از رها کردن 
دست  ذهن در وادي الگوهاي دیرپایش به

آري، در پرتو تکنیک و فرمول . آورد می
دست  توان چیزهاي زیادي به یقیناً می

نگاهی ! آورد؛ اما نه اصالت و خالقیت را
  نگاهی  نه و(  ه این واقعیتعمیق ب

از جمله مواردي است که ) ونظري کلی
  .اصالت و خالقیت باشد ةتواند زایند می

   
  نوشتپی

این دیدگاه که هر نوع انقالب را به تعبیري  - 1
  .کند، مورد تأیید مترجم نیستنفی می
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  مرجع
- David Bohnam, "On Creativity". Rout 

ledge, 1998, pp 1-26. 
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  تغییر و نوآوري در سازمان و
  یمدیریت آموزش

  رضا ساکی: نویسنده
  تعلیم و تربیت ةریزي پژوهشکد ت علمی و معاون برنامهئعضو هی

  
  

  مقدمه

تغییر را از حالی به حالی  ةواژ((
برگردانیدن، دگرگون کردن چیزي را به 
شکل و حالت دیگر درآوردن 

در ). 1374عمید،  فرهنگ( ))اند نموده معنی
سازمان و مدیریت این مفهوم به فرایند 
تحول و دگرگونی در رفتارها، ساختارها، 

ها، منظورها و یا بروندادها تعبیر  مشی خط
: به تعبیر دیگر). 1364مارك، ( ))شده است

تغییر در سازمان و مدیریت، فرایند ((

دگرگون نمودن 
ساختار،فناوري،تجهیزات،مراحل و 

تار کارکنان و عملکردهاي تولید، رف
همچنین شرایط مؤثر بر آنها معرفی 

صورت  شود که ممکن است به می
 ۀریزي شده و یا نشده به مرحل برنامه

  ).1375امیر کبیري، ( ))اجرا درآید
طور کلی تغییر و نوآوري  به    

هر رویکردي است  ةها دربرگیرند سازمان
خواهد با برهم زدن وضع موجود  که می
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زمانی کمک کند و سا ۀبه رشد توسع
اصوالً توسعه و بهبود سازمانی همواره 

  .با تغییر همراه است
به این ترتیب تغییر مبناي عمل هر مدیر   

. در جهت نیل به اثربخشی سازمانی است
در واقع مدیریت تالشی آگاهانه و هدفمند 

خواهد با ترکیب امکانات  است که می
اي  گونه موجود، وضع سازمان را به

ا مورد انتظار تغییر دهد؛ از مطلوب ی
رو تغییر، در کانون وظایف مدیران  این

  .قرار دارد
  

  هاي سازمانی جایگاه تغییر در فعالیت

جهت رفع  اقدام ترین ضروري تغییر،
ها و با کفایت  هاي سازمان دشواري

ها براي انجام  نمودن مدیران و اعضاي آن
در دوران کنونی نیاز . وظایف محوله است

مراتب  هاي سازمانی به یر در عرصهبه تغی
تر از  آشکارتر و در عین حال پیچیده

ها که  اکنون سازمان هم. گذشته شده است
هاي بشري و  با امید و آرزوهاي گروه

براي رفع نیازهاي جمعی پا به عرصه 
اند و در این مسیر از  وجود گذاشته

رشدي شتابان و فزاینده برخوردار 
حقق اهداف خود با اند، عمالً براي ت بوده

هاي بنیان برافکنی  موانع و دشواري
  .اند رو شده روبه
فقدان اثربخشی و کارایی وجه     

هاي امروزي  مشترك بسیاري از سازمان
در حال حاضر بسیاري از . است

ها از مسیر اهداف خود منحرف  سازمان
طور آشکار و  اند و در مواقعی نیز به شده

. کنند کت میپنهان برخالف آن اهداف حر
ها در مقایسه با  برخی دیگر از سازمان

سهمی که از منابع جامعه به خود 
دهند از بازده و عملکرد  اختصاص می

نازلی برخوردارند و برخی دیگر موردنیاز 
رو ناتوان و  دنیاي امروز نیستند؛ از این

این . دهند کفایت به حیات خود ادامه می بی
 در حالی است که نیاز به تأسیس

شدت احساس  هاي جدید به سازمان
شود که به دالیل مختلف، از جمله  می

الزم براي  ۀکمبود منابع و امکانات، زمین
  .شود ها فراهم نمی تأسیس آن

ها کشمکش  در بسیاري از سازمان    
فزاینده میان نیازهاي کارکنان با نیازهاي 
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سازمان، عمالً فرصتی براي انجام مطلوب 
ته و ضعف روحیه و وظایف باقی نگذاش

انگیزش شغلی ناشی از چنین موقعیتی 
ها شده  سازمان ۀتقریباً گریبانگیر هم

  . است
ها که برخی از آن با  این دشواري    

یاد  ))بحران سازمان و مدیریت((عنوان 
موجب شده که طی ) اسدي(اند  کرده
هاي اخیر جنبش جهت رفع مشکالت  دهه

ریت ها و مدی موجود در دانش سازمان
وجود آید و به این ترتیب مفاهیمی  ها به آن

علمی تجربه و عرضه  ةجدید در این حوز
  .شود

 مهندسی مجدد سازمان   
(Reenginering)تجدید سازمان ، 

(Reconstruction) بازسازي و ،
نوسازي سازمان، توسعه و بهسازي 

 هاي سازمان ایجادسازمان و طرح 

 Organization(و فراجو  آفرین دانش

Learning(  از جمله مفاهیمی هستند که
امروزه در جهت حل مشکالت یاد شده 

این مفاهیم عمدتاً . کاربرد زیادي دارند
تغییر و تحول اساسی در ساختار، 

هاي مورد عمل  تشکیالت و شیوه
حل یا کاهش مسائل  ها را تنها راه سازمان

  .دانند موجود می
ها  در مفهوم مهندسی مجدد، سازمان    
در این . کنند مه چیز را از نو آغاز میه

چه موجود است یا  کاري آن دیدگاه وصله
هاي گسترشی که ساختار اصلی  دگرگونی

گذارند مدنظر  را بدون تغییر باقی می
نیست، هدف اساسی در مهندسی مجدد، 

انگیز و  دستیابی به جهشی شگفت
تکانی ژرف  انفجار خانه. چشمگیر است

است  موردنظر مهندسی مجدد
  ).نژاد رضایی(

هاي فراجو و  در مدل سازمان    
آفرین، مدیر با تغییر در ترتیبات  دانش

کند تا کارکنان  سازمانی، بستري فراهم می
هاي خود را در جهت نیل به اهداف  ظرفیت

در . سازمانی توسعه دهند و بهبود بخشند
ها با گسترش مشارکت  این سازمان

قیت و ها به خال کارکنان و تشویق آن
جوش ظهور  درون ۀنوآوري، توسع

ها خلق دانش و  در این سازمان. یابد می
آگاهی جدید، ابداعات و ابتکارات کاري 
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تخصصی نیست، بلکه نوعی رفتار همگانی 
اعضاي سازمان به  ۀو روشی است که هم

  ).1373الوانی، (کنند  آن عمل می
گفتنی است که بخش مهمی از     

ها از رشد  زمانهاي کنونی سا دشواري
روزافزون و شتابان دانش و اطالعات 

شود که به سرعت غبار کهنگی  ناشی می
. گستراند را بر تمامی اجزاي سازمانی می

در حال حاضر سرعت تغییر و تحوالت به 
سازمانی توان  کم ترحدي است که 

در نتیجه بسیاري . همراهی با آن را دارد
 را  زمال  کفایت  و  حساسیت  ها از سازمان

در پاسخگویی به نیازهاي محیطی از 
 اي غیر گونه  دهند و عمالً به دست می

  هاي سازمانی اثربخش در مجموعه
  . شوند ظاهري می

مندي براي رفع مشکالت موجود  عالقه    
و در نتیجه نیاز به کسب دانش موردنیاز 

ها موجب  براي تغییر و تحول در سازمان
کل همراز ایکتاب م 1993شد که در سال 

مهندسی مجدد سازمان باعنوان 

این کتاب . ترین کتاب سال شود پرفروش
در همان هفت بار تجدید چاپ شد و در 

هاي مربوط به  ترین کتاب میان پرفروش
کسب و کار و مدیریت مقام نخست را 

  ).1375زاده،  باقري(دست آورد  به
مدیران باید ) 1994(به اعتقاد پیترز     

ه که از تغییر و تحول تنفر برخالف گذشت
اکنون  هم((. داشتند، بدان عشق ورزند

نوآوري در فناوري، اطالعات و ارتباطات 
اي جز  به حدي است که مدیران را چاره

  ).رحیمیان( ))باشد ها نمی همزیستی با تازه
  

  هاي آموزشی تغییر در سازمان
هاي آموزشی تغییر، مفهومی  در سازمان

ها،  این سازمان در. یابد تر می وسیع
. ار تغییرمدار هستندکطور آش ها به هدف

ترین  هدایت رشد یادگیرنده که اساسی
هاي آموزشی است،  هدف تأسیس سازمان

طور فزاینده ماهیتی در حال تغییر  خود به
و تحول دارد و مدیر آموزشی اساساً 

برنامه را جهت  طراحی و اجراي ۀوظیف
ختلف هدایت مناسب این رشد در ابعاد م

  .برعهده دارد
وظایف مدیران آموزشی هم در  اجراي    

بخش ساختاري و هم در بخش محتوایی 
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اي با مفهوم تغییر عجین  طور گسترده به
توان مدیریت  که می شده است تا جایی

  .آموزشی را مدیریت تغییر نامید
در بخش ساختاري، مدیر آموزشی     

مانند هر مدیر دیگري در تدارك 
طور اثربخش  ایی است که بهسازوکاره

سازمان آموزشی را براي انجام وظایف 
خود در جامعه و جهان امروز آماده کند و 

  .دارد آماده نگه
در این بخش مدیر با تکیه بر رویکرد     

طور مداوم به تصحیح و تکمیل  تغییر، به
پردازد و بین  ساختارهاي سازمانی می

  .ندک تشکیالت و نیازها تناسب برقرار می
در مفهوم محتوایی، مدیر آموزشی     

هایی  عمالً به تهیه و اجراي برنامه
پردازد که هدایت امر تغییر را در  می

جوانب مختلف رشد یادگیرنده برعهده 
ها عموماً بر محور فرایند  این برنامه. دارند

یاددهی و یادگیري قرار دارند که با 
نظارت و راهنمایی مدیر و همکاري 

  .شود کارکنان اجرا می معلمان و
با این توصیف یک مدیر آموزشی     

براي انجام وظایف خود ناگزیر از 

شناسایی و درك مفهوم تغییر و نوآوري، 
نیازهاي تغییر و شرایط موردنیازبراي 

  .هاي آموزشی است ایجاد آن در سازمان
نگاهی جامع به نقش و جایگاه     

 هاي آموزشی در جوامع امروزي، سازمان
ها را در  پیچیدگی نقش و وظایف آن

وضوح  هاي دیگر به مقایسه با سازمان
هاي  اکنون سازمان هم. کند روشن می

آموزشی در برخورد با شرایط دشوار 
تري  ها، از موقعیت پیچیده دنیاي سازمان

توان  برخوردارند و به همین سبب می
هاي موجود در خط مقدم  ها را سازمان آن

زاي سازمانی  بحرانبرخورد با عوامل 
سو  ها از یک این سازمان. معرفی کرد
که بقا و اثربخشی خود را  براي آن

هاي خود را  تضمین کنند باید فعالیت
متناسب با فشارهاي محیطی موجود، 
بررسی و تغییر و اصالح نمایند و از 
سوي دیگر با توجه به نقشی که در 

عنوان الگو و قالب سایر  جوامع به
دارند، باید در جهت ایجاد ها  سازمان

بستري مناسب براي اثربخش کردن 
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ریزي و  هاي دیگر نیز برنامه سازمان
  .تالش نمایند

اکنون  است که هم آن شواهد مؤید   
هاي آموزشی در انجام این دو  سازمان
رو  اساسی با مشکل جدي روبه ۀوظیف
هاي اخیر فقدان کارایی  طی دهه. هستند
نان عمق و چ هاي آموزشی آن نظام

بحران جهانی ((گسترش یافته که از آن به 
آقا،  آل(یاد شده است  ))تعلیم و تربیت

این بحران عمدتاً حاصل شکافی ). 1365
رشد  است که در میان انتظارات روبه

 نازل ها با عملکرد جوامع از این سازمان
آوري،  شمس(ایجاد شده است  ها آن 

1354.(  
ي آموزشی در ها اکنون ناتوانی نظام     

هاي مناسب  جهت اصالح ساختار و شیوه
طور جدي  ها را به سازمانی موجودیت آن

که  مورد تردید قرار داده است؛ تا جایی
در شکل کامالً انقالبی با نازل ))ایرج ایلیچ((

هاي  و حتی منفی دانستن آثار نظام
ن ها از  چه که آن آموزشی در مقابل آْ

اند بر  دادهمنابع جوامع به خود اختصاص 

ها از نهادهاي اجتماعی موجود  حذف آن
  .کند أي داده است و بر آن تأکید می ر

وجود  ایلیچ معتقد است مدارس با به    
قدر کافی براي  آمدن جوامع نابرابر به

رو ایجاد  بشریت زیانبار بوده است؛ از این
. کند اي بدون مدرسه را توصیه می جامعه

نعی اساسی بر ایلیچ بنیاد مدارس را ما
سر راه اهداف تعلیم و تربیت معرفی 

  ).1367ام،  کارنوي، و هنري(کند  می
نیز در توصیف بحران  ))بزمکو((    

داند که  گستر می آموزشی، آن را جهان
تر از بحران  آثار آن پایدارتر و پوشیده

موادغذایی و نظامی است ولی خطرات 
  ).همان(از آنها نیست  کم تراش  بالقوه

اکنون نزول فاحش عملکرد  هم    
هاي آموزشی در پاسخگویی مناسب  نظام

هاي جوامع تصویر قهرمانانه و  به خواسته
وجود آمدن و  اي مدارس را در به افسانه
نقش برآب کرده  ))مطلوب ۀجامع((حفظ 
و دیگران  ))کلمن((تحقیقات  ۀنتیج. است

حاکی از آن است که مدارس قدرت 
سب دانش را ندارند برابري مساوات در ک

نیز مؤید آن  ))ژن((تحقیقات  ۀنتیج). همان(
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است که ساختارهاي کنونی مدارس در 
جذب و درك نیازهاي محیطی بسیار 

اکنون شالوده و بنیاد  هم. کفایتند بی
دانش و  ةمدارس در مقابل هجوم فزایند

هیکته، (اطالعات بسیار شکننده شده است 
1353.(  

موج سوم ((ی با عنوان در کتاب ))میلر((    
) 1981( ))آموزش و پرورش ةو آیند

و پرورش از  نویسد که اگر آموزش می
نظر انسان موج سومی ارزشمند تلقی 
شود، باید داراي خصوصیاتی از جمله 

تر،  ، واقعیکم ترتر،  تر، ارزان غیررسمی
تر باشد  تر و مداوم تر، قدیمی انسانی

  ).1373شیرازي، (
هاي ذکر  یی با چالشبراي رویارو    
مدیران آموزشی با تکیه بر رویکرد  ةشد

هاي یادشده را  تغییر، امکان مهار بحران
رسد امروزه  نظر می به. فراهم خواهند کرد

نواندیشی در جهت اهداف و وظایف 
هاي آموزشی و اعمال تغییر و  سازمان

تحوالت اساسی یگانه راه کارامدسازي 
  .وله استآموزشی براي انجام وظایف مح

بدیهی است براي انجام تغییر و تحول     
ها، مدیران باید از  موردنیاز در سازمان

. مهارت و شجاعت الزم برخوردار باشند
در کتاب  ))نیکال ماکیاولی((آموزگار پیر، 

باید درنظر داشت : نویسد چنین میپرنس 
تر، از  که چیزي از لحاظ اجرایی مشکل

از لحاظ  لحاظ موفقیت تردیدآمیزتر و
تر از آن نیست که فرد  اقدام خطرناك

بخواهد نظم جدیدي را در امور ایجاد 
  ).1364هنسن، ( ))نماید

  
  هاي آموزشی سطوح تغییر در سازمان

از  هاي آموزشی تغییر در سازمان
هاي مختلفی قابل طرح و بررسی  دیدگاه

توان  گرا می است، در رویکردي جامع
و تحوالت  چندین سطح براي انجام تغییر

هاي آموزشی یافت  موردنیاز در سازمان
که هر یک موضوعی براي انجام مطالعه 

  .اي در این زمینه است گسترده
انسانی   نیروي  در مشخصات  تغییر    

ترین سطح تغییر در هر سازمان  اساسی
هاي این  با تغییر در ویژگی. شود قلمداد می

توان کارکنان را  سطح سازمانی هم می
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اي تغییرات انجام شده در سایر پذیر
 ۀسطوح نمود و هم براي عرض

 ۀهاي نو و خالق در عرص اندیشه
  .هاي سازمانی توانا ساخت فعالیت

هاي نیروي  تغییر در سطح ویژگی    
انسانی در چهار سطح فرعی قابل بررسی 

  :است
  تغییرات معرفتی - 1
 تغییرات نگرشی - 2

 تغییرات رفتار فردي - 3

ر گروهی یا تغییرات عملکرد و رفتا - 4
 سازمانی

تغییر در معرفت و دانش معموالً    
ترین نوع تغییر و تغییر در عملکرد و  آسان

ین دشواري بیش تررفتار گروهی از 
هرسی و بالنچارد، (برخوردار است 

1368.(  
مطالعات متعدد بیانگر آن است که     

اي در  العاده تغییر در این سطوح تأثیر فوق
د برجاي گذاشته سازمانی از خو ةبازد
در واقع معموالً موفقیت اجراي . است
هاي سازمانی در گرو تغییر مناسب  برنامه

اي کارکنان  هاي حرفه در سطح ویژگی
  .است
در مطالعات خود ) 1970( ))ولچ((    

دریافت که ده درصد افزایش در آموزش 
درصد افزایش  5تا  3نیروي انسانی باعث 

که  الیوري خواهد شد؛ در ح در بهره
گذاري در سایر منابع مورد نیاز  سرمایه

درصد  2تا  1سازمان صرفاً موجب 
راجز و هرش، (شود  وري می افزایش بهره

در پژوهش دیگري به  ))دنیسون((). 1370
درصد از  21این نتیجه رسید که حدود 

هاي رشد اقتصادي در امریکا طی سال
هایی است  ناشی از پیشرفت 1957-1925

ق بهبود کیفیت نیروي کار و که از طری
ارتقاي سطح فناور حاصل شده است که 
این عوامل شدیداً آموزش نیروي انسانی 

  ).1374عمادزاده، . (متأثر بوده است
 - از دانشگاه هاروارد - ))ویلیام جیمز((    

اي نشان داد که کارکنان  در طی مطالعه
تا  20ها شرایط معمولی صرفاً  سازمان

ایی خود را براي رسیدن درصد از توان 30
کنند؛ در  به اهداف سازمانی صرف می

ها، از  هاي آن که با تغییر در مهارت حالی
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شان براي  طریق آموزش، درصد توانایی
درصد افزایش  90کار در سازمان تا 

  .یابد می

  
ساله در کشور  در یک بررسی سه

درصد  17سنگاپور مشخص شد که 
کشور هاي تجاري و صنعتی این  شرکت

که این نسبت  اند؛ در حالی ورشکست شده
آموزش  ۀهایی که برنام در مورد شرکت

 1از  کم تراند  کارکنان را انجام داده
  ). 1373بزاز جزایري، (درصد بوده است 

هاي  مطالعات ویژه در سازمان    
ها را تأیید کرده  آموزشی نیز این یافته

در پژوهشی ) 1366(شبستري . است
دیده و  گروه از مدیران آموزشعملکرد دو 
براساس . کند ندیده را مقایسه می آموزش
  هاي این پژوهش، مدیران یافته

دیده در مقایسه با مدیران  آموزش
ندیده براي انجام وظایف شغلی  آموزش

ي بیش ترهاي  خود از کارایی و توانایی

تحقیقات  ۀجمالی در نتیج. برخوردارند
ده را در دی خود عملکرد مدیران آموزش

ریزي، سازماندهی و  وظایف برنامه ۀزمین
تر از عملکرد  انگیزش کارکنان، مطلوب

جمالی، (داند  ندیده می مدیران آموزش
اي تغییرات  قناد رضایی در مطالعه). 1366

هاي دانشگاهی را  که دوره رفتاري مدیرانی
. اند بررسی کرده است به پایان رسانده

تحصیالت  براساس این پژوهش مدیران با
دانشگاهی در مقایسه با مدیرانی که فاقد 

 ۀگونه تحصیالت هستند، در زمین این
مهارت  هاي تغییر و نوآوري اجراي برنامه

ي دارند و بهتر قادر به بیش تر
هاي معلمان در برابر  سازي مقاومت خنثی

این مدیران در نوآفرینی . تغییر هستند



 

 266

فت
هیا
ر

   
   

   
   

   
  

ره 
شما

شم
و ش

ت 
یس

ب
_

ان 
ست

زم
13

80
  

ي بیش ترمحیط سازمانی مدرسه مهارت 
  ).1369قناد رضایی، (ند دار
اي تغییرات حاصل از  ساکی در مطالعه    

مدت آموزش ضمن  هاي کوتاه اجراي دوره
 ةخدمت را بر دانش و عملکرد مدیران دور

بر اساس . ابتدایی بررسی کرده است
آموزش، هرچند  ةدست آمد نتایج به

مدت، بهبود دانش و عملکرد مدیران  کوتاه
ساکی، (داشت آموزشی را، درپی خواهد 

1377.(  
هاي کارکنان از  تغییر در سطح انگیزه      

دیگر اقداماتی است منجر به بهبود 
مطالعات . شود هاي یک سازمان می فعالیت

 (Elton ))مایو التون((طوالنی 

mayo()1940 -1930 (طور آشکار مؤید  به
هاي  آن است که تغییر در سطح انگیزه

  سازمان کارکنان تأثیر شگرفی در عملکرد
هاي  هاي معروف به آزمایش بررسی .دارد

 ))راتلسیبرگر((، ))مایو((که توسط  ))هائورن((

(Roetlisberger) وایتهد(Whitehead) 
به مدت دوازده سال ادامه یافت بیانگر آن 
است که تغییر در روابط شغلی تعهد به 

هاي سازمان را در میان  کار و هدف

طور معمول  دهد و به کارکنان افزایش می
تعهد به کار موجب افزایش بازده سازمان 

  ).1370فام، هووئه،  لی(خواهد شد 
 )Argris (Chris ))گریس آرگریس((    

طی مطالعات متعددي بیان کرد که تغییر 
 ۀهاي کارکنان و توسع ولیتئسطح مس
ها هم براي افراد و هم براي  شغلی آن

. سازمان نتایج مثبتی درپی خواهد داشت
یابند  شغلی افراد فرصت می ۀتوسعبا 

نیازهاي فراتر از نیازهاي جسمانی 
و ایمنی را در خود ارضا ) فیزیولوژیکی(

ها  شود که آن کنند که این خود موجب می
ها و  اي سازمانی قابلیته براي تحقق هدف

هرسی (ي صرف کنند بیش ترهاي  توانایی
  ).1368و بالنچارد،

ر موجب تغییر در شرایط فیزیکی کا    
در . شود بهبود عملکرد نیروي انسانی می

آلیس ((اي معروف به  تحقیقی از کارخانه
، رنگ سقف و دیوارها را به رنگ ))چالمرز

این عمل موجب ایجاد . روشن تغییر دادند
روشنایی یکنواخت و کاهش تضاد شد 

درصد  5/16طوري که منجر به کاهش  به
ن در همی. از رویدادهاي ناشی از کار شد
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که روشنایی قسمت  کارخانه پس از آن
لوکس  300معمولی به  ةمونتاژ را از انداز

درصد بر فراوانی سوانح  32کاهش دادند، 
  ).1357آشفته تهرانی، (افزوده شد 

هاي محیط  تغییر در سطح ویژگی    
سازمانی از دیگر رویکردهایی است که در 

هاي  هاي نظام اثربخش نمودن بازده ۀزمین
تواند مورد استفاده قرار  می آموزشی

جا محیط سازمانی به معنی  در این. گیرد
صورت  تمام ابعاد و اجزایی است که به

آشکار و پنهان هدایت نیروي انسانی را 
رو  از این. ها برعهده دارد در سازمان

معناي وسیع خود  محیط سازمانی به
شامل محیط داخلی و محیط خارجی 

  .تأثیرگذار بر سازمان است
ها، فرهنگ و جو  و سیاست اهداف    

سازمانی، ساختار و تشکیالت، فناوري و 
هاي انجام کار، ابعادمهم محیط  شیوه

داخلی و شرایط اجتماعی، فرهنگی، 
محیط خارجی  ۀاقتصادي و سیاسی جامع

  .دهند سازمان را تشکیل می
در بسیاري از موارد براي کارآمد       

حی و نمودن سازمان ناگزیر به طرا

هاي تغییر در ابعاد مختلف  اجراي برنامه
گرچه این تالش . محیط سازمانی است
بر اعمال تغییرات  فمدیر عموماً معطو

موردنیاز در محیط داخلی سازمانی است 
ولی وي موظف است زمینه را براي ایجاد 
تغییرات موردنیاز در محیط خارجی نیز 

ویژه  فراهم کند؛ چراکه در برخی اوقات به
ر مواردي که سازمان نیاز به تغییرات د

بنیادین دارد، همگامی و همراهی محیط 
تغییر . خارجی با این تغییرات الزامی است

ها تغییر در قواعد و  در اهداف و سیاست
مقررات، تغییر در ساختار و تشکیالت و 

نحوي که منجر به بهبود  ها به روش
کارایی سازمان شود از جمله مواردي 

مدیران  ۀاین سطح مورد توج است که در
  . گیرد آموزشی قرار می

اکنون که لزوم  براي مثال هم       
مشارکت عمومی در امر آموزش و 
پرورش مورد تأکید قرار گرفته است باید 
در جهت نیل به این نیاز، ساختار و 

هاي آموزشی متناسب با  تشکیالت نظام
آن و در همین مسیر بسیاري از قواعد و 

  .تغییر و تحول یابند مقررات
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و همکارانش  (Lippitt) ))پیت لی((    
دریافتند در مدارسی که از تشکیالت 

جو برخوردارند، کارکنان  مشارکت
امور دارند  ةهاي منظمی براي ادار نشست

هاي افقی برقرار  ها ارتباط و بین گروه
در نهادي ساختن تغییر در . کنند می

دار ي برخوربیش ترمدرسه از موفقیت 
  ).1370فا، هووئه،  لی(اند  بوده
مطالعات متعددي حاکی از آنند که     

گیري از فرد  همزمان با تغییر منبع تصمیم
  .یابد به گروه، اثربخشی افزایش می

در پژوهشی  (Mininberg) ))مینبرگ((    
عمل آورد متوجه  که در ایالت نیویورك به

مراتب مدیریت، معلم هر  شد که در سلسله
گیري را  ول براي تصمیمئدازه مکان مسان

نزدیک به خود تشخیص دهد به همان 
هاي ابداعی  نسبت خود را درگیر فعالیت

 ))مکلی منز((همچنین وي و . کند تصور می
(Mclimans)  مشاهده کردند که هر

در  بیش تراندازه معلم خود را 
گیري سهیم بداند، به همان اندازه  تصمیم

. داند هاي ابداعی می خود را درگیر فعالیت
دریافت که  (Johansen)جوهانزون

هاي درسی،  برنامه ۀمشارکت معلم در تهی
 کند ها را تسهیل می اجراي این برنامه

  ).همان(
هاي  هاي نظام با توجه به ویژگی     

اي  آموزشی و ماهیت وظایف حرفه
کارکنان در مدارس، ساختار و تشکیالت 

ن آموزشی اي سازما نباید موقعیت حرفه
دیگر  به عبارت. ا مورد تهدید قرار دهدر

ویژه در سطح  هاي آموزشی به نظام
کنند  مدرسه ساختاري منعطف را طلب می

که در آن مکان ابتکار و نوآوري براي 
  .کارکنان فراهم باشد

هاي آموزشی همچنین به دلیل  نظام    
اي خود از جمله مؤسساتی  ماهیت حرفه
گیري  ا عمدتاً به بهرهه آن ةهستند که ادار

. گیرد از قدرت هنجاري صورت می
مدارس با توجه به ماهیت اهداف و 

هاي خود لزوماً براي  وظایف و فعالیت
ها به تعهد اخالقی معلمان  انجام مطلوب آن

آموزان نیاز دارند و این امر عمدتاً  و دانش
با گسترش مدیریت هنجارمدار که بر 

ن بر هاي سازما کردن ارزش نیودر
. شود زیردستان متکی است، محقق می
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هاي  بنابراین باید در این جهت، برنامه
بدیهی است . تغییر طراحی و اجرا شوند

هاي  در این میان نیز مدیران کلید برنامه
  .شمار آیند تغییر به

  
  رهبر آموزشی عامل تغییر و نوآوري

اگر قرار است تحولی ((: گوید می ))کمبز((
وقوع بپیوندد،  تربیت بهتعلیم و  ۀدر عرص

این تحول و دگرگونی باید از مدیریت 
) کومبز(آموزش و پرورش آغاز شود 

بیان این سخن مبتنی بر مجموعه وظایف 
اساسی مدیر آموزشی است که نسبت به 

مدیر . تحقیق اهداف آموزشی برعهده دارد
و رهبر آموزشی عامل کلیدي طراحی و 

ي در هاي تغییر و نوآور اجراي برنامه
  .آید شمار می نظام آموزشی به

تردید تا زمانی که مدیریت در  بی    
هاي آموزشی متناسب با نیازهاي  سازمان

آموزش و پرورش در دنیاي امروز، 
هاي تغییر و  متحول نگردد، اعمال برنامه

نوآوري عمالً با مقاومت و ممانعت یا 
رو خواهد  کم با عدم حمایت روبه دست
  .شد

هاي تجربی و  ال اگر یافتهبراي مث    
کارگیري  پژوهشی نشان دهند که به

وسایل و تجهیزات آزمایشگاهی در 
اي بر عمق  تدریس، تأثیر قابل مالحظه

یادگیري و پیشرفت تحصیلی 
آموزان در دروس علوم پایه و  دانش

همچنین تقویت نگرش علمی آنان دارد، 
مدیر اولین فردي است که باید در مقابل 

. العمل نشان دهد پژوهشی عکس ۀاین یافت
اي  چه وي نسبت به وظایف حرفه چنان

خویش آشنا باشد، ممکن است نیاز به 
هاي  تغییر را در روند موجود فعالیت

آزمایشگاهی احساس نماید و به همین 
دلیل فضاي نسبتاً مناسبی را براي 
تأسیس آزمایشگاه اختصاص دهد، در 
 تهیه وسایل و تجهیزات آزمایشگاهی

بینی  با پیش  تر از همه اهتمام ورزد و مهم
آموزان را به  تمهیداتی، معلمان و دانش 

حضور فعال در آزمایشگاه و انجام 
  .هاي عملی ترغیب کند فعالیت

از سوي دیگر مدیري که از     
هاي شغلی خود آگاهی کافی  حساسیت

رغم آگاهی کافی از  ندارد، ممکن است به
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مند  چنان عالقهیافته پژوهشی یادشده هم
 به استمرار وضعیت احتماالً نامساعد

هاي آزمایشگاهی باشد و  فعالیت
العمل مناسبی جهت تغییر وضع  عکس

چنین مدیري . موجود از خود نشان ندهد
اي با  جدید و مبتکرانه ۀبا هر اندیش

  .کند میلی برخورد می بی

  
امریکا در واکنش به پرتاب  1960 ۀدر ده
ک توسط روسیه، به اسپوتنی ۀسفین

اي در سطح نظام  اصالحات گسترده
اما براساس . آموزشی خود اقدام کرد

هاي  عمل آمده، برنامه هاي به ارزشیابی
ها عموماً در اجرا با  جدید و نوآورانه آن

رو شد و تغییرات متناسب با  مشکل روبه
ها و انتظارات هرگز  گذاري میزان سرمایه

ن نظام گرا تحلیل. وقوع نپیوست به
آموزشی براي تبیین این پدیده غیرمنتظره 

. به انجام مطالعات دقیق اقدام نمودند
براساس نتایج مطالعات انجام شده در این 
زمینه، مدیر آموزشی در اجراي 

این . دارد کلیديهاي تغییر نقش  برنامه

که اجراي  استاز آن  حاکی ها بررسی
نوآورانه در  ۀتوأم با موفقیت یک برنام

رسه در گرو رویارویی فعال مدیر مد
آموزشی و حمایت او از آن است 

  ).1376مهرمحمدي، (
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بدیهی است که مدیر صرفاً در نقش     
رهبري آموزشی قادر به هدایت سازمان 
آموزشی در جهان در حال تحول تکوینی 

مدیر آموزشی در شکل . خواهد بود
 ))رهبر آموزشی((مطلوب خویش با عنوان 

فرهنگ مساعد تغییر و  ةندیا ایجاد کن
نوآوري ایفاي نقش خواهد کرد 

  ).1374مهرمحمدي، (
عامل ((: گوید در این زمینه می ))هنسن((    

تغییر الزم است که از موهبت امتیازات 
رهبري برخوردار باشد و توانایی آن را 
داشته باشد که دیگران را تحت نفوذ خود 

  ).1364هنسن، (درآورد 
وزشی محیطی را فراهم رهبران آم((    
 ةآورند که در آن کارکنان انگیز می

ولیت، ابتکار و ئمناسبی براي قبول مس
 با محیطیدر چنین . یابند نوآوري می

برقرار  مؤثر ارتباط آموزان دانش والدین
امور  ةآموزان در ادار شود و دانش می

مند،  عالقه( ))گردند مدرسه سهیم می
1370.(  

ر آموزشی در رفتار رهبر و مدی    
هاي تغییر مورد  رویارویی با برنامه

))هال جین((. مطالعه قرار گرفته است
و  1

 ةهمکارانش تحقیقات قابل توجهی دربار
فرایند تغییر و تحول در مدرسه انجام 

این گروه تالش کردند تا . اند داده
را که  ))تسهیل تغییر((هاي مختلف  شیوه

ل در مدیران به هنگام رهبري فرایند تحو
. بندي کنند گیرند، دسته کار می مدرسه به

 ))هال جین((مطابق نتایج این تحقیقات گروه 
سه سبک بارز را در میان مدیران تعیین و 

  :به شرح زیر معرفی کردند
سبک مبتکر یا آغازگر؛ این مدیران  -1   

هاي  مشی ها و خط داراي سیاست
ها  آن. درازمدت روشن و آگاهانه هستند

آموزان انتظارات  معلمان و دانش از خود،
باالیی دارند و مشوق اقدامات نوآورانه 

  .هستند
سبک فعال؛ این دسته از مدیران  -2   

حامی تغییر و نوآوري هستند اما عمدتاً 
کنند  در جهت اجراي تغییراتی حرکت می

که از سوي ادارات آموزش و پرورش از 
  . آنان خواسته شده است

ین مدیران حفظ سبک منفعل؛ ا -3   
 ةعمد ۀآرامش و ثبات در مدرسه را وظیف
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بر وظایف سنتی  بیش تردانند، لذا  خود می
  ).رحیمیان(ورزند  مدیریت تأکید می

 ۀمشابه دیگري مطالع 1در پژوهش    
رویارویی مدیران با یک نوآوري  ةنحو

منجر به شناسایی سه سبک، آغازگر، 
یب که به این ترت. گرداننده و پاسخگو شد

آمیز  ین تأثیر بر اجراي موفقیتبیش تر
  . نوآوري را از خود برجاي گذاشت

هاي  مدیران آغازگر خود مبدع برنامه    
آفرین بوده و با خلق فضاي مساعد  تحول

و فرهنگ سازمانی مستعد تغییر، شوق و 
نشاط اصالح و بهبود را در دیگران 

  .آورند وجود می به
ر خواست مدیران گرداننده در براب    

معلمان نوآور از خود واکنش مثبت نشان 
ها استقبال  هاي آن ها و اقدام داده از حرکت

طور کلی با موضوع تغییر  کنند اما به می
برخورد انفعالی دارند و سرانجام مدیران 

بحران را  ةپاسخگو که مهار و ادار
سازند، طالب  اصلی همت خود می ظطوجه

طریق  حفظ ثبات و آرامش در مدرسه از
حفظ وضع موجود بوده، خطرپذیر 

شود که بهترین  ً کفته می اصطالحا. نیستند

خبر براي این مدیران این است که هیچ 
این مدیران صرفاً در ! خبري نیست

مواقعی که خود را موظف بدانند، به 
  .کنند ها کمک می اجراي نوآوري

ها، بسته به  اثربخشی هر یک از شیوه    
هد بود و بدون درنظر شرایط متفاوت خوا
توان اثربخشی  سختی می گرفتن شرایط به

تحقیق  ۀنتیج. بینی کرد اي را پیش شیوه
هاي  بین سبک ۀدرخصوص رابط ))هال((

گانه و جو سازمانی مدرسه حکایت از  سه
مثبت بین سبک فعال  ۀوجود باالترین رابط

معرفی شده است از سوي وي و 
حت همکارانش با جو سازمانی مدارس ت

اي  حصول چنین نتیجه. بررسی داشت
احتماالً به این دلیل است که مدیران مبتکر 

ي را براي انجام تغییر بر بیش ترفشار 
رو جو  ازاین .کنند کارکنان خود وارد می

تري را نسبت به  سازمانی نامناسب
وجود  مدارس داراي مدیران فعال به

مدیران فعال از معلمان خود . آورند می
  .کنند رفداري و حمایت میط بیش تر

به این ترتیب شناخت زمان و بخش     
نیازمند به تغییر در آموزش و پرورش و 
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هاي مربوط به آن  برنامه ةمهارت ادار
بسیار پیچیده و مستلزم کسب دانش و 

به همراه با شهامت و شجاعت  مآگاهی الز
قابل توجه است؛ که مدیران آموزشی را 

هاي  کرد سازمانقادر به همراه کردن عمل
  .کند آموزشی با نیازهاي روز جامعه می

  نوشتپی
رود حاصل انجام این دو گزارش احتمال می - 1

با . اندیک پژوهش باشند که به دو زبان بیان شده
، نام محققان 25توجه به این که در منبع شمارة 

ارایه نشده است امکان رفع این تردید میسر 
  .نبوده است

  
  منابع

، انتشارات امیرکبیر، فرهنگ عمید. حسن عمید، -
  .444، ص 1374

مدیریت آموزشی و رفتار . هنس مارك -

ترجمۀ محمد علی نائلی، دانشگاه شهید  سازمانی،
 .331، ص1364چمران، دانشکدة علوم تربیتی، 

مدیریت تغییر، تدبیر، . امیرکبیري، علیرضا -
 .130، ص 1375، آذرماه 68شمارة 

مدیریت و مدیریت در بحران در . علی ،اسدي -

مجلۀ مدیریت دولتی، دورة جدید، شمارة بحران، 
4. 

مهندسی مجدد . نژاد، عبدالرضارضایی -

 ،، طرحی نو در مدیریتهاها و سازمانشرکت
 .1374، 51تدبیر، سال ششم، شمارة 

ایجاد فرهنگ خالقیت و نوآوري در مدیریت  -

 .1374، 51تدبیر، سال ششم، شمارة  ها،سازمان

-هاي یادگیرنده و دانشسازمان. نی، مهديالوا -

مدیریت دولتی، شمارة بیست و ششم و آفرین، 

 .1373هفتم، 

نگاهی به یک کتاب، . زاده، سیدمحمدباقري -
 .78، 1375، آذرماه 68تدبیر، شمارة 
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هاي مدیران آموزشی سبک. رحیمیان، حمید -
 .تادر مواجهه با تغییر، بی

بحران جهانی نگاهی به کتاب . آل آقا، فریده -

نشریۀ علوم تربیتی، دانشکدة  تعلیم و تربیت،
، 1علوم تربیتی، دانشگاه تهران، سال نهم، شمارة 

1365. 

آموزش سنتی و آموزش . آوري، سیماشمس -
دانشکدة علوم  نشریۀ علوم تربیتی،جبري، 

 .1354، 11تربیتی، دانشگاه تهران، شمارة 

هاي بستبن. امکارنوي، مارتین، لوین، هنري -

، ترجمۀ محمد حسین امیر اصالحات آموزشی
 .1367تیموري، نشر روز، 

مارسل، هیکته، آموزش مستمر به عنوان یک  -
، نماي تربیتعامل دیگر، ترجمۀ ابراهیم عظیمی، 

 .1353، 3، شمارة 2جلد 

نظریات و کاربرد مدیریت . شیرازي، علی -

 .1373، جهاد دانشگاهی، مشهد، آموزشی

مدیریت رفتار . النچاردهرسی، پال و کنت ب -

ترجمۀ علی  سازمانی، کاربرد منابع انسانی،
 .152، ص 1368بند، انتشارات امیرکبیر، عالقه

. اس راجلین. راجرز، دانیل مسی و هرش -
ترجمۀ سید  اقتصاد آموزش و پرورش،

 .1370ابوالقاسم حسینیون، آستان قدس، 

مباحثی از اقتصاد عمادزاده، مصطفی،  -

انتشارات جهاد دانشگاهی،  آموزش و پرورش،
 .1374دانشگاه اصفهان، 

آموزش کارکنان به . بزاز جزایري، سید احمد -
مجلۀ مدیریت عنوان ضرورتی شناخته شده، 

 .1373، 26و  27شمارة  دولتی،

دیرانی ممقایسۀ روش مدیریت . جمالی، جعفر -
اند با مدیرانی گذراندههاي آموزشی را که دوره

نامۀ فوق پایان( اندذراندهنگها را که این دوره
، دانشگاه تهران، دانشکدة علوم تربیتی، )لیسانس

1366. 

مقایسۀ مدیران داراي . قنادرضایی، عباس -
تحصیالت دانشگاهی با مدیران فاقد تحصیالت 
دانشگاهی در زمینۀ نوآوري از نظر مدیران 

، دانشگاه )نامۀ فوق لیسانسپایان(مدارس، 
 .1369بیتی، تهران، دانشکدة علوم تر

-میزان اثربخشی اجراي برنامه. ساکی، رضا -

هاي کوتاه مدت آموزش ضمن خدمت برداشتن 
و عملکرد شغلی مدیران مدارس دورة ابتدایی، 

 .1377هشکدة تعلیم و تربیت، پژو

مدیریت . هووئه. فام، جیمز م و جیمزلی -

، ترجمۀ محمد علی هامدارس، مبانی و تئوري
 .1370مران، نائلی، دانشگاه شهید چ

روابط انسانی در . آشفته تهرانی، امیر -

 .1357، انتشارات دانشگاه اصفهان، مدیریت

ریزي آموزشی چیست؟ برنامه. کومیز، فیلیپ -
ترجمۀ دکتر محمد برهان منش، انتشارات 

 .دانشگاه تهران
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مدیریت و مدارس . مهرمحمدي، محمود -
کارآمد، اولین سمینار مدیریت آموزشی، دانشگاه 

 .1367مه طباطبایی، دانشکدة علوم تربیتی، عال

بررسی ارتباط میان . مهرمحمدي، محمود -
تربیت فرهنگی، الگوهاي نوین تدریس و خالقیت، 

دورة جدید،  پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت،
 .1374، بهار 4شمارة 

 مقدمات مدیریت آموزشی،. بند، علیعالقه -
 .1370دانشگاه پیام نور، 
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  چکیده
این پژوهش بررسی جایگاه  ف اصلیهد

. خالقیت در نظام آموزش و پرورش است

اي در چهار محور  بنابراین پرسشنامه

اصلی پرورش خالقیت، تفکر واگرا، بعد 

 - شناختی، اجتماعی و آموزشی - عاطفی

اي تهیه و بین  تدریس تنظیم و پرسشنامه

طور تصادفی انتخاب شدند،  معلم به 123

زمون حاکی از آن است نتایج آ :توزیع شد

که نگرش معلمان نسبت به خالقیت پایین 

شایان ذکر است که نمرات آزمون . است

  .معلمان در هر محور نیز پایین بود
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  ها کلید واژه   
 - خالقیت، نگرش، تفکر واگرا، بعد عاطفی

 - بعد آموزشیبعد اجتماعی، شناختی، 
  تدریس

  

  مقدمه
ت هاي بارز انسان و محور حیا از ویژگی

ترین و  او قدرت اندیشه و عالی
اندیشه انسان تفکر  ةترین جلو پیچیده

هرچند توانایی تفکر خالق . خالق است
نحو فطري در انسان به  طور بالقوه و به به

ودیعه نهاده شده، اما ظهورش مستلزم 
تورنس معتقد است که . پرورش آن است

قدرت خالق  ۀانسان براي بقا به توسع
ه صحیح از آن نیاز کودکان و استفاد

. ترین سالح اوست خالقیت بشر مهم. دارد
اي به میزان  بنابراین بقا و رشد هر جامعه

توجهی که براي ظهور و گسترش این 
آورد و همچنین تعلیم و  عمل می توانایی به

تربیت افراد مستعد و خالق که 
هاي منابع انسانی  ارزشمندترین گنجینه
براي تحقیق  بنابراین. هستند بستگی دارد
ریزي دقیق و مناسب در  وجود یک برنامه

جهت بهبود کیفیت نظام آموزشی امري 
  .ضروري است

رشد ما بیش از پیش به  جامعه روبه    
افراد خالق و مبتکر نیازمند است؛ چراکه 

هاي بالقوه این  شناخت و پرورش توانایی
هاي فرهنگی،  افراد موجب باروري چرخ

  .شود ور میاجتماعی، اقتصادي کش
موفقیت در این زمینه مستلزم شناخت     

ریزي  موقعیت کنونی خویش و برنامه
جهت ارتقاي  -مناسب با توجه به شرایط

  .نظام آموزشی است
در این پژوهش با بررسی نگرش     

معلمان به خالقیت از یک زاویه به تشریح 
جایگاه خالقیت در نظام آموزشی کشور 

ر فرضیه محور بر اساس چها. بپردازیم
  :دهند عبارتند از اساسی کار را تشکیل می

معلمان ما تفکرواگرا را در  -1   
  کنند، آموزان تقویت نمی دانش

 - هاي عاطفی معلمان به جنبه -2   
  کنند، شناختی توجه نمی

- هاي محیطی معلمان به جنبه -3   
  اجتماعی توجه ندارند،
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هاي پرورش  معلمان ما از شیوه -4   
  .یت و تدریس خالق ناآگاهندخالق

  

  تعریف عملیاتی نگرش به خالقیت
از مجموعه تعاریف نگرش به خالقیت 

توان نتیجه گرفت که نگرش  می
هاي نسبتاً پایداري از احساسات،  مجموعه

هاي رفتاري نسبت به  باورها و آمادگی
  .هاست ها یا گروه اشخاص، اندیشه

   
  
  
  

  
  
ا دوام نگرش در مجموع شامل نظامی ب   

است که عنصري شناختی، احساسی و 
منظور از . گیرد گرایش به عمل را دربر می

اي  نگرش به خالقیت در این پژوهش نمره
اي که مبتنی  است که معلمان از پرسشنامه

بر چهار محور خالقیت محورهاي فکري، 
اجتماعی و -عاطفی، شناختی، محیطی

  .اند تدریس است کسب کرده -آموزشی

  خالقیت ساختارهاي
  ساختار فکري

بعد شناختی خالقیت که در این پژوهش 
سنتی آن یعنی تفکر واگرا تأکید  ۀبر جنب

پذیري،  شده است و شامل سیالی، انعطاف
  .ابتکار و بسط است

  
  شناختی -ساختار عاطفی

بعد احساسی خالقیت است که مبتنی بر 
رفتار فرد خالق و در ارتباط نزدیک با 

نظیر کنجکاوي، . شناختی اوست ۀجنب
خطر کردن، درگیري با پیچیدگی و تخیل 

  .است
  

  اجتماعی -ساختار محیطی

بعد اجتماعی خالقیت که مبتنی بر شرایط 
. محیطی و نوع روابط افراد با یکدیگر است
 ۀگاهی دو بعد پیشین به واسطه این جنب

 ۀزیرمجموع. شوند تقویت یا تضعیف می
منیت، آزادي، ا: این ساختار عبارت است از

  .احترام، عدم رقابت و عدم ارزشیابی
  
  

هاي سنتی تدریس  شیوه ●
شکوفایی خالقیت  براي
فرصتی باقی  آموزان دانش

 .گذارد نمی
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  تدریس -ساختار آموزشی

هاي معلم که در جهت  فعالیت ۀمجموع
آموزان انجام شود و با  یادگیري دانش
هاي مناسب موجب رشد  استفاده از شیوه
هاي  شیوه. شود آموزان می خالقیت دانش

هاي مبتنی بر  مختلف تدریس خالق، روش
ایجاد ارتباط بین آموز و  فعالیت دانش

آموزش و تجارب واقعی در این زمینه 
  .سزایی دارند تأثیر به

  

  روش اجراي پژوهش
  آماري ۀجامع

آماري در این پژوهش عبارت  ۀجامع
 ۀهاي دختران است از دبیران دبیرستان

  .تهران
  

  گیري و روش نمونه يآمار ۀنمون

هزار  123آماري در این پژوهش  ۀنمون
هاي مختلف درسی  نفر از دبیران رشته

 7و  5، 19، 10، 2هاي مناطق  دبیرستان
  .هستند

اي چند  گیري، خوشه روش نمونه    
نخست از مناطق آموزش . اي است مرحله

طور  و پرورش تهران پنج منطقه به
همین ترتیب از هر منطقه  تصادفی و به

تعدادي مدرسه به همین ترتیب انتخاب و 
توزیع پرسشنامه بین دبیران آن مدارس 

  .شد
  

  آوري اطالعات ابزار جمع

آوري اطالعات در این روش  ابزار جمع
استفاده از پرسشنامه است که براي 
بررسی نگرش معلمان و براساس 

 ۀطور وسیع در زمین مطالعاتی که محقق به
هاي خالقیت داشته، براساس چهار  تئوري

محور اساسی ذکر شده در پرورش 
حد زیادي خالقیت تنظیم شده است که تا 

چگونگی نگرش متناسب معلمان در 
  .کند پرورش خالقیت را مشخص می

پرسش و سه  30پرسشنامه شامل     
متغیر، سابقه تدریس، مدرك تحصیلی و 

ها  پرسش ۀنام پاسخ. تحصیلی است ۀرشت
 ))لیکرت((اي  مرحله با استفاده از مقیاس پنج

کدگذاري شده  5تا  1تنظیم و با اعداد 
مخالف، : 2کامالً مخالف، کد  :1کد . است
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کامالً : 5موافق و کد : 4نظر، کد  بی: 3کد 
  .موافق

نمره افراد برحسب کد محسوب     
بیانگر نگرش  5براي مثال کد . شود می

البته براي . مثبت به خالقیت است
 ۀگیري پرسشنام جلوگیري از جهت

صورت منفی بیان  ها به تعدادي از پرسش
که در این قبیل  بدین معنی. شده است
کسی . افراد برعکس است ةها نمر پرسش

را  5ها کد  که در پاسخ به این پرسش
براي او منظور  1نمره  کند انتخاب می

مورد  مسئلهشود که در محاسبه، این  می
بنابراین اگر فرض . گیرد توجه قرار می

را  5ها گزینه  کنیم کسی در تمام پرسش
 150او  ةانتخاب کرده است، نمر

ین نمره و بیش ترو داراي ) 5×30=150(
نگرش بسیار مثبتی به خالقیت است و 

ها نظري  کسی که نسبت به این پرسش
 30اش  کامالً مخالف داشته باشد نمره

و داراي نگرشی منفی به ) 30×1=30(
کلی  ةدر محاسبه نمر. خالقیت است

خالقیت مالك این پژوهش میانگین به 
  .بوده است اضافه یک انحراف استاندارد

  

  

  

  اعتبار و پایایی

 بیش تردر این تحقیق براي اعتبار 
تعدادي از صاحبنظران و استادان 
پرسشنامه را مطالعه کردند و از نظرات 

در جهت پایایی نیز . ها استفاده شده آن
طور آزمایشی اجرا و پایایی  پرسشنامه به

درصد  85آن محاسبه گردید که برابر با 
ید پایایی خوب و بود که این رقم مؤ

  .آید شمار می مناسبی براي ابزار کار به
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  تجزیه و تحلیل اطالعات
ها براي  آوري پرسش پس از اجرا و جمع

هاي  تجزیه و تحلیل اطالعات از روش
  :آماري زیر استفاده شد

  

  آمار توصیفی - الف

ها، انحراف  شاخص مرکزي میانگین
  .استاندارد

  
، ضریب زوجی Tآمار استنباطی آزمون - ب

  .2همبستگی بیرسون و آزمون خی 

: جا معلمان از لحاظ سه متغیر در این
  ۀرشت و  تحصیلی  ، مدرك کار ۀسابق

  .شوند تحصیلی مقایسه می
  

  کار افراد نمونه ۀسابق. 1جدول 
  سابقه  نمره  فراوانی  درصد  تجمعی درصد

5/41  5/41  51  1  10 -1  

0/74  5/32  40  2  20 -11  

0/100  0/26  32  3  30 -21  
    کل جمع  123  100  __

 

این پژوهش از لحاظ سابقه  ۀافراد نمون   
- 11((. تدریس در سه دسته تقسیم شدند

افراد  بیش تر ))21- 30((و  ))11- 20((و  ))10

درصد  40کار بودند، یعنی   نسبتاً تازه
 1نمودار . سال سابقه کار داشتند 10-1

  .دهد نیز این موضوع را نشان می
  

  پژوهش ۀتدریس افراد نمون ۀابقس -1نمودار 

0  10  20  30  40  50  60  

  1- 10 - سال    11- 20    21- 30

  
  افراد نمونه از لحاظ مدرك تحصیلی. 2جدول 

 تجمعی درصد درصد فراوانی کد مدرك

8/0 1 1 دیپلم  9/0  

دیپلم فوق  2 5 ¼ 7/5  

0/74 91 3 لیسانس  5/91  

لیسانس فوق  4 9 3/7  100 

پاسخ بی  0 17 8/13  -- 

کل جمع   123 100 -- 

  

داراي مدرك   درصد افراد از نمونه 74
تحصیلی لیسانس و سایر افراد دیپلم، و 

  ).2نمودار. (لیسانس بودند فوق
  

  مدرك تحصیلی افراد نمونه -2نمودار 

0  20  40  60  80  100    
  دیپلم  دیپلم لیسانس لیسانس  فوق مدرك فوق
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در نگرش به محور پراکندگی نمرات . 3جدول 

  تفکر واگرا افراد نمونه از لحاظ مدرك تحصیلی

 تجمعی درصد درصد فراوانی نمره

10 -1 2 6/1 6/1 

20 -11 110 4/89 91 

30 -21 11 9 100 

 __ 100 123 کل جمع

  
نمره  4/89در محور نگرش به تفکر واگرا 

نمرات بین  یعنی اغلب. اند داشته 20-11
 35که نمره  بوده، درحالی 20تا  11

  .حداکثر است
  

پراکندگی نمرات در نگرش به محور . 4جدول 

  شناختی -عاطفی

 تجمعی درصد درصد فراوانی نمره

10 -1 1 8/0 8/0 

20 -11 88 6/71 4/72 

30 -21 34 6/27 100 

 __ 100 123 کل جمع

  
درصد  71در این محور نیز بیش از 

که حداکثر  درحالی. است 11-20نمرات 
  .ستا 25 ةنمر
  

  

  پراکندگی نمرات در نگرش. 5جدول 

  تدریس - به محور آموزشی

 تجمعی درصد درصد فراوانی نمره

10 -1 11 8/8 8/8 

20 -11 68 2/55 66 

30 -21 44 36 100 

 __ 100 123 کل جمع

  

درصد از  20/55در این محور کمی 
درصد از  36و حدود  11- 20نمرات بین 
داکثر که ح است درحالی 21- 30نمرات بین 

  .است 50 ةنمر
  

  پراکندگی نمرات در نگرش . 6جدول 

  اجتماعی -به محور محیطی

 تجمعی درصد درصد فراوانی نمره

10 -1 10 10/81 1/8 

20 -11 107 9/86 95 

30 -21 6 5 100 

 __ 100 123 کل جمع

درصد نمرات  87در این محور نیز حدود 
که حداکثر نمره  است، در حالی 11-20بین 
  .تاس 40
  
  
  

پرورش افراد خالقی که بتوانند بیندیشند و  ●
 .خود مولد علم و دانش باشند امري بنیادي است
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  میانگین نمرات محورها. 7جدول 
  حداکثر  جمع

  نمره
  حداقل
  نمره

  انحراف
  معیار

    متغیر  میانگین

    واگرا تفکر  17  63/2  10  29/24  123
    شناختی عاطفی  73/18  92/2  10  25  123
    اجتماعی محیطی  73/16  10/3  25/6  23  123
    تدریس آموزش  99/18  40/4  50/4  25  123

  
ت محورها مؤید آن جدول میانگین نمرا 

نگرش معلمان به  ةاست که میانگین نمر
عاطفی شناختی  ۀ، جنب17تفکر واگرا 

و  73/16اجتماعی  -، محیطی73/18
  .بوده است 19/18آموزش تدریس 

  

  همبستگی بین محورها. 8جدول 
  آموزشی

  تدریسی

  محیطی

  اجتماعی

  عاطفی

  شناختی

    متغیر  واگرا

    راواگ  10000  4449**  5417**  6515**

    شناختی عاطفی  4449**  10000  4784**  5528**

    اجتماعی محیطی  5417**  4784**  10000  7232**

    تدریس آموزش  6515**  5528**  7232**  10000

 =*1/0                

 =**001/0    

جهت بررسی وجود همبستگی بین    
 - هاي تفکر واگرا، شناختی نگرش به جنبه
 - موزشیاجتماعی و آ - عاطفی، محیطی

تدریس از ضریب همبستگی استفاده و این 

بین  >001/0Pنتیجه حاصل شده که با 
  .تمام محورها ارتباط وجود دارد

  
  نمره معلمان در نگرش نسبت و تفکر واگرا. 9جدول 

 تجمعی درصد درصد تعداد نمره
 1/91 1/91 112 پایین

 100 9/8 11 باال

 __ 100 123 کل جمع

  

 ةور تفکر واگرا نمردر نگرش به مح    
هاي پایینی بود،  درصد از افراد نمره 91

باالیی  ةدرصد حائز نمر 9که تنها  در حالی
بنابراین فرض پژوهش که معلمان . شدند

آموزان تقویت  ما تفکر واگرا را در دانش
  .شود کنند، تأیید می نمی

  
  معلمان در نگرش به ةنمر. 10جدول 

  شناختی -عاطفی ۀجنب

 تجمعی درصد درصد تعداد نمره

 4/72 4/72 89 پایین

 100 6/27 34 باال

 __ 100 123 کل جمع

  

شناختی  - در نگرش به محور عاطفی    
 ةدرصد نمر 34پایین و  ةدرصد نمر 89

در این نگرش تفاوت . باالیی کسب کردند
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بر این . بین نمرات باال و پایین زیاد است
پژوهش که معلمان ما به  ۀاساس فرضی

کنند،  شناختی توجه نمی -هاي عاطفی هجنب
  .شود تأیید می

  
  معلمان در نگرش به  ةنمر. 11جدول 

  اجتماعی -محیطی ۀجنب

 تجمعی درصد درصد تعداد نمره

 1/95 1/95 117 پایین

 100 9/4 6 باال

 __ 100 123 کل جمع

  

اجتماعی،  - در نگرش محور محیطی    
درصد  95. نیز تفاوت بسیار زیاد است

درصد نمرات  5مرات پایین و تنها حدود ن
بنابراین فرضیه پژوهش مبنی بر . باالست

 - هاي محیطی که معلمان به جنبه این
  .شود اجتماعی توجه ندارند، تأیید می

  
  معلمان در نگرش ةنمر. 12جدول 

  تدریس -آموزشی ۀبه جنب

 تجمعی درصد درصد تعداد نمره

 3/55 3/55 68 پایین

 100 7/44 55 باال

 __ 100 123 کل جمع

تدریس  - در نگرش محور آموزشی    
هرچند نسبت به سه محور قبل تفاوت 

درصد نمرات  55زیاد نیست، اما بازهم 
. درصد نمرات باالست 45پایین و حدود 

بنابراین، این فرضیه که معلمان ما از 
هاي تدریس خالق ناآگاهند، تأیید  شیوه
  . شود می

 ۀحورها با سابقم ۀدر بررسی رابط    
تحصیلی  ۀتدریس، مدرك تحصیلی و رشت

در بررسی ارتباط بین نگرش به تفکر 
واگرا با سابقه کار، مدرك تحصیلی و 

 ))خی((تحصیلی از آزمون  ۀرشت
 Pمقدار . استفاده شده است) اسکور کاي(

 21/0، 25/0، 7/0به ترتیب عبارت است از 
که حاکی از آن است که ارتباطی بین این 

حورها با متغیرها وجود ندارد و فرض م
  .شود صفر تأیید می

 ۀدر بررسی ارتباط بین نگرش به جنب    
اجتماعی با سابقه تدریس، مدرك  -محیطی

تحصیلی از آزمون  ۀتحصیلی و رشت
در این . استفاده شد) اسکور کاي( ))خی((

، 85/0:به ترتیب عبارت است از Pبررسی 
که ارتباطی  که بیانگر آن است 32/0، 83/0
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بین این محور با متغیرها وجود ندارد و 
  .شود فرض صفر تأیید می

 ۀدر بررسی ارتباط بین نگرش به جنب    
 ۀتدریس با متغیرهاي سابق -آموزشی

تحصیلی  ۀتدریس، مدرك تحصیلی و رشت
. استفاده شد) اسکور کاي(از آزمون خی 

به ترتیب عبارت است  Pدر این بررسی 
که بیانگر آن است  27/0، 65/0، 99/0:از

که ارتباطی بین این محور با متغیرها 
  .شود وجود ندارد و فرض صفر تأیید می

  

  

  گیري خالصه و نتیجه
اي بر اساس چهار محور تفکر  پرسشنامه

 - شناختی، محیطی -واگرا، عاطفی
تدریس، تنظیم شده  - اجتماعی، آموزشی

 - ۀو انجام آزمون آن بین افراد نمون

نفر از دبیران  123که پژوهش 
هاي تهران بودند، حاکی از آن  دبیرستان

درصد از  61در این بررسی که  - است
  .پایینی کسب کردند ةمعلمان نمر
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کدام از محورها نگرش  معلمان در هیچ    
 - مناسبی نداشتند، در محور آموزشی

تدریس نسبت به سه محور دیگر نمرات 
ر نیز باالتري کسب کردند، اما در این محو

  .بود بیش ترنمرات پایین 
 ۀاین محورها با متغیرهاي سابق ۀرابط    

تحصیلی  ۀتدریس، مدرك تحصیلی و رشت
بررسی شد که  ))خی((از طریق آزمون 

نتایج گواه آن بود که بین محورها با این 
با توجه . اي وجود ندارد سه متغیر رابطه

شود که نگرش  به این نتایج مشخص می
ابقه نسبت به خالقیت با معلمان با س
میزان . کار تفاوتی ندارد معلمان تازه

تحصیالت و دانش باالتر و همچنین 
هاي تحصیلی مختلف نیز تأثیري در  رشته

  .نگرش به خالقیت ندارند
  
  
  
  

نسبتاً پایداري از احساسات، باورها و  ۀنگرش مجموع ●

  .هاست ها یا گروه هاي رفتاري نسبت به اشخاص، اندیشه آمادگی

  

 -تواند بر چهار محور فکري، عاطفی نگرش نسبت به خالقیت می ●

  .تدریس قرار گیرد -اجتماعی و آموزشی -شناختی، محیطی

  
خطري است براي  این نتایج زنگ     
والن آموزش و پرورش که میزان ئمس

هاي  نظام آموزشی ما را با شیوه ۀفاصل
ترین  مهم ۀمثاب سنجد، معلمان به خالق می

  ها رین عامل در نظام آموزشی در پرورش خالقیتت عنوان مهم معلمان به
 .سزایی دارند نقش به
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امل در نظام آموزشی نگرش صحیحی ع
البته این نتایج تا میزان . به خالقیت ندارند
بینی بود، چراکه معلمان  زیادي قابل پیش

اند که تفکر، حل  ما در نظامی آموزش دیده
و خالقیت در آن جایی نداشته  مسئله
در این نظام آموزشی تفکر تنها در . است

هاي معینی  حل مسائلی است که پاسخ
اند براي هر پرسش  د، معلمان آموختهدارن

کم بنابراین . یک پاسخ صحیح وجود دارد
کنند که براي  توجه می مسئلهبه این  تر

بسیاري از مسائل بیش از یک پاسخ و آن 
بدیهی . هم یک پاسخ معین وجود دارد

است که این معلمان از تفکر واگرا شناخت 
صحیحی ندارند و براي تقویت آن داراي 

  .ه مهارتی نیستندگون هیچ
پذیري،  قاطعیت و قطعیت، عدم انعطاف    
توجهی به نوآوري و ابتکار از  بی

با . هاي بارز نظام آموزشی ماست ویژگی
توان  ها هرگز نمی توجه به این ویژگی

انتظار داشت که معلمان از کنجکاوي و 
درگیري با پیچیدگی و . تخیل حمایت کنند

ایگاهی ریسک کردن در نظام آموزشی، ج
که ظهور و رشد خالقیت  درحالی. ندارد

شناختی ممکن  -هاي عاطفی بدون این جنبه
ها بروز خالقیت  براین  عالوه. نیست

وابسته به وجود محیط مناسبی است که 
اما . افراد بتوانند بدون نگرانی فعالیت کنند

بسیاري از باورهاي غلط مانع بزرگی 
  . براي ایجاد چنین فرصتی است

اي جدي ارزیابی یادگیري  دون برنامهب    
ارزیابی براساس روش . محال است

گیرد و در نظام  دهی صورت می نمره
ها تأکید  قدر بر نمره آموزشی ما آن

شود که بسیاري مواقع نمره از اصل  می
. یابد ي میبیش ترآموزش اهمیت 

که تحقیقات مؤید آن است که  درحالی
ی از بین ارزیاب ۀتحقیقات خالقیت در نتیج

حتی احساس مشاهده شدن در . رود می
کند،  حین انجام کار خالقیت را تضعیف می

کنند تحت ارزیابی  چراکه اشخاص فکر می
  ).1990آمابیل . (هستند

آموزان در بدو ورود به مدرسه  دانش    
گونه اظهار نطري  یابند که حق هیچ درمی

. ندارند و باید اقتدار معلم را بپذیرند
کورکورانه از قوانین آموزش،  اطالعات

استفاده از چارچوب معین و 
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هاي کنترل شده در امر  دستورالعمل
ها  یادگیري، فرصت آزادي عمل را از آن

آموزان  کند و بدین ترتیب دانش سلب می
هرگز جرأت ابراز نظر ندارند و براي 
اعمال نظریات خویش احساس امنیت 

 مبتنی بر رقابت که در ةشیو. کنند نمی
هاي ما حاکم است با توجه به  اغلب کالس

که مبتنی بر ارزیابی و مقایسه است،  آن
بار  رغم انتظار معموالً نتایج منفی به به
آموزانی که هر  دانش ۀمقایس. آورد می

کدام از توانایی و استعدادهاي خاص 
ها را دچار نگرانی  خویش برخوردارند آن
کند که این امر از  و احساس ناامنی می

موانع اساسی در رشد خالقیت اشخاص 
  .است
هاي رسمی و سنتی آموزشی و  شیوه    

کار گرفته  هاي ما به تدریس که در کالس
شود نیز براي شکوفایی خالقیت  می

. گذارد آموزان فرصتی باقی نمی دانش
به کار  ظها انگیز چراکه با این شیوه

جزء اصلی خالقیت در  ۀمثاب به
در . شود نابود میآموزان تضعیف و  دانش

گونه توجهی به عالیق و  این شیوه هیچ

یادگیري . شود آموزان نمی تجارب دانش
مبتنی بر حافظه و انتقال اطالعات است، 

کنند،  شناختی تأکید می معلمان بر حافظه
محور برنامه درسی بر دانستن است و 
درك، تجزیه و تحلیل، ارزیابی و حل 

  .جاي چندانی ندارد  مسئله
ها مطالبی مجزا، منفصل  در اغلب کالس    

شود، روش  معنی عرضه می و بی
محوري، فرصت هرگونه مشارکت در  معلم

  .کند یادگیري را از یادگیرنده سلب می
با توجه به دوران تغییرات سریع که     

بریم، این وضعیت موجب  سر می در آن به
شود، چراکه  ماندگی تصاعدي ما می عقب

سرعت رشد  عات چنان بهدر این زمان اطال
دهد که  کند و اطالعات قبلی را تغییر می می

انباشت اطالعاتی که ممکن است پس از 
مدتی منسوخ گردد کاري بیهوده است، 

که پرورش افراد خالقی که بتوانند  درحالی
بیندیشند و خود مولد دانش و فرهنگ 

  . باشند امري ضروري و اساسی است
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طور مستقیم در مقاله اغلب این منابع به* 
ها در روشن شدن استفاده نشده بلکه مؤلف از آن

  .خالقیت و ساختار آن بهره گرفته است ماهیت
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  نبوغ ةخالقیت، فراسوي اسطور
  رابرت وایزبرگ: نویسنده
  مهدي والفی: مترجم
  روزنه: ناشر
  .1378چاپ اول : خ چاپتاری

  

گیري از  در این کتاب با بهره
هاي علمی  نظرات و یافته

دانشمندان و بررسی 
هاي مختلفی در  نمونه
هاي علم، هنر،  عرصه

فرایندهاي ... اختراعات و 
خالقیت بررسی آراي 

 ةنظران مختلف دربار صاحب
هاي خالقیت و  خاستگاه

هاي افزایش آن بیان شده  راه
کتاب که  ةدنویسن. است

شناسی در  پروفسور روان
دانشگاه تمپل است در مقدمه 

زمان پرشوري ((: کند بیان می
براي مطالعه و بررسی 
خالقیت فرارسیده است و 
هدف از این کتاب انتقال 

شور و شوق برخاسته از 
هاي اخیر به خواننده  پژوهش
بحث آغازین فصل اول . است

کتاب درباره تعریف خالقیت و 
آنگاه . مربوط به آن استمفاهیم 

خالقیت  ةدو گرایش عمده دربار
یکی گرایش : بیان شده است

  .آمیز و دیگري گرایش عادي نبوغ
که مشخص شود  براي آن    

تفکر عادي چه نقشی در تعریف 
خالقیت دارد دو بررسی موردي 
مختصر آورده شده است؛ یکی 

هاي  اولین تندیس((تکامل 
و  )الکساندر کالدر( ))متحرك

 ))کینتوسکوپ((دیگري اختراع 
هاي  در فصل. توسط ادیسون

آمیز  دوم و سوم نقد دیدگاه نبوغ

ي بیان بیش تربا تفصیل 
هاي  در فصل. شده است

دوم طیف وسیعی از 
هاي تفکر استثنایی که  روش
خالقیت  ةشالود ۀمثاب به

شود مورد  فرض می
بررسی و نقد قرار گرفته 

  .است
 فصل سوم، به بحث و   

ة بررسی دربار
شناختی  روانخصوصیات

که باعث خالقیت افراد 
در . شود پرداخته است می

هاي  فصل چهارم بررسی
 ۀمسئلآزمایشگاهی حل 

خالقانه، براي شناخت 
عوامل تفکر عادي صورت 
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گیرد و در فصول بعدي  می
هاي  براي تحلیل بررسی

ها  دهی آن موردي و سازمان
در این فصل . رود کار می به
هاي نزدیک  اهمیت قیاس بر

در تفکر خالقانه، نقش 
تخصص متفکر و سنجش 
نقادانه و نقش وقایع بیرونی 
در پدید آمدن مسیرهاي 
نوین در تفکر تأکید شده 

  .است
چه در  آثار خالقه با آن    

گذشته انجام شده است آغاز 
شود و به طرق منطقی و  می

قابل فهم فراتر از گذشته 
خالق  اگر یک تفکر. رود می

را در شرایط تاریخی قرار 
دهیم یعنی سعی کنیم 

هاي او را تعیین کنیم،  دانسته
گاه حتی پیشرفت  آن

ترین و جدیدترین آثار  بنیادي
در . را درك خواهیم کرد

با تشریح  7تا  5هاي  فصل
مراحل تکاملی آثار خالقه و 

هاي مختلف،  منتخب در عرصه
براي این دیدگاه دالیلی ذکر شده 

هاي  در فصل پنجم بررسی .است
موردي از چندین نوآوري 
اثرگذار عرضه شده که از آن 

توان به موتور بخار و  میان می
هواپیماي برادران رایت اشاره 

هاي  در فصل ششم بررسی. کرد
موردي از کشفیات علمی از 

تحول  ۀو نظری DNAجمله 
  .عرضه شده است

فصل هفتم به خالقیت هنري     
تلف هاي مخ در عرصه

در این فصل به دو . پردازد می
و  ))پیکاسو((اثر بزرگ نقاشی 

و  ))موتسارت((تکامل موسیقی 
آثار مختلف در ادبیات اشاره 

سرانجام در فصل . شده است
هشتم از دالیل ذکر شده در 

 ۀمثاب فصل چهارم تا هفتم به

تر  مبنایی براي تحلیل ژرف
فرایندهاي تفکر خالق 

  .استفاده شده است
عناوین فصول     
: کتاب عبارتند از ۀگان هشت

دو گرایش به : 1فصل 
: 2سوي خالقیت، فصل 

نبوغ، شهود،  ةاسطور
بررسی فرایند ناخودآگاه و 

: 3بینش درونی، فصل 
نبوغ، شخصیت  ةاسطور

 ۀحل خالقان: 4خالق، فصل 
نوآوري، : 5، فصل مسئله
هاي موردي، فصل  بررسی

کشفیات علمی، : 6
، فصل هاي موردي بررسی

هاي موردي در  بررسی: 7
: 8خالقیت هنري و فصل 

شناخت نوینی از تفکر 
  .خالقانه
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  پرورش استعداد همگانی ابداع و خالقیت
  اسبورن. دکتر الکس اس: نویسنده

  زاده دکتر حسن قاسم: مترجم
  نیلوفر: ناشر

  ).1368چاپ اول زمستان (، 1371چاپ دوم، بهار : تاریخ چاپ
  

دکتر  -مؤلف این کتاب
از  -الکس اسبورن
اصول و  ۀپیشگامان اشاع

هاي پرورش استعداد  روش
ابداع و خالقیت و خود 

ها  بسیاري از آن ةکنند ابداع
از جمله یورش فکري و 

هاي دیگري  غالب روش
است که در این کتاب شرح 

وي کتب . داده شده است
باره نگاشته  متعددي در این

که کتاب مذکور از 
ست و ها ترین آن معروف

کتابی کالسیک  ۀمنزل به
که  چنان. آید شمار می به

که  ))گیلفورد.پی.دکتر جی((
 ۀخود از پیشگامان برجست

خالقیت  ةتحقیقات در حوز

این کتاب گفته  ةاست دربار
انتشار کتاب دکتر ((: است

اي بود که  اسبورن واقعه
اي  ابعاد وسیع و گسترده

این کتاب در سراسر . داشت
ه و به جهان شناخته شد

هاي خارجی ترجمه  زبان
کتاب به زبانی  )).شده است

ساده و در عین حال جامع 
نحوي که براي عموم  و به

قابل درك باشد نگاشته 
محور اصلی این . شده است
طور که از عنوان  کتاب همان
آید براین اساس  آن برمی

استوار است که استعداد 
خالقیت استعدادي همگانی 

  .و قابل پرورش است

بسیاري به اشتباه     
پندارند که ابداع و  می

خالقیت خصوصیت ذاتی 
برخی است که با این 

در . شوند توانایی متولد می
صورتی که تحقیقات علمی 
ثابت کرده است که این 

هاي  انسان ۀاستعداد در هم
حافظه  ةطبیعی به انداز

توان آن  عمومیت دارد و می
را با کاربرد اصول و 

ایجاد هاي معینی،  روش
طرزفکرهاي جدید، اجتناب 
از عادات و عواملی که این 
استعداد را محدود می کند 
و با کارکرد مداوم آن 

  .پرورش داد
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نهضت پرورش استعداد     
ویژه در  خالقیت و به

کشورهاي پیشرفته و 
جهان با  ۀتوسعه یافت

اي  سرعت و شتاب فزاینده
در حال رشد و گسترش 

این کتاب از جمله . است
هایی است که در ایجاد  تابک

و ارتقاي این نهضت علمی 
نقش اساسی ایفا کرده 

  .است
کتاب فوق شامل     

وشش فصل است که  بیست
  :عناوین آن عبارتند از

 ةالعاد اهمیت فوق: 1فصل 
عمومیت : 2تصور، فصل 

: 3توانایی تصور، فصل 
اشکال خالق و غیرخالق 

عواملی : 4متصور، فصل 
شوند،  یکه مانع خالقیت م

هاي پرورش  روش: 5فصل 
فرایند حل : 6خالقیت، فصل 

: 7خالق مسائل، فصل 
سازي و تجزیه و  آماده

طور همگام دنبال  تحلیل به
اساس : 8شوند، فصل  می
ها،  تداعی ایده: یابی ایده

هاي  اصول و روش: 9فصل 
: 10یابی، فصل  سنجیده ایده

جویی فردي و همکاري  ایده
اري همک: 11گروهی، فصل 

: 12خالق گروهی، فصل 
هاي تفصیلی یورش  روش

به : 13فکري گروهی، فصل 
هاي  جریان انداختن ایده

: 14آزمایشی موقت، فصل 
ابزاري که در فعال کردن 

یابی مفید است، فصل  ایده
براگیز،  سؤاالت ایده: 15

اقتباس، تعدیل و : 16فصل 

جمع، : 17جانشنی، فصل 
ضرب، تفریق، تقسیم، فصل 

غییر ترتیب، معکوس ت: 18
: 19سازي و ترتیب، فصل 

اثر محرك عاطفی در 
اثر : 20جویی، فصل  ایده

کوشش در فعالیت، فصل 
هاي نهفتگی تنویر  دوره: 21
: 22آورد، فصل  بار می به

عوامل شانس در کاوش در 
: 23مسیر خالقیت، فصل 

تکامل تدریجی ایده هاي 
ها،  جدید و منسوخ شدن آن

قیت ضرورت خال: 24فصل 
خالقیت : 25در علوم، فصل 

ها، فصل  در رهبري و حرفه
توان  با تصور خالق می: 26

روابط شخصی را بهبود 
  .بخشید
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  نوآوري بستر پیروزي
  پروفسور مایکل تاشمن و پروفسور چالز اریلی سوم: نویسندگان

  نژاد دکتر عبدالرضا رضایی: مترجم
  مؤسسه خدمات فرهنگی صبا: ناشر

  .1378پ اول چا: تاریخ چاپ
  

  

این کتاب حاصل بیست سال 
همکاري دو تن از استادان 
برجسته دانشگاهی است که 

 ةعنوان کتاب برگزید به
در سال  هاروارد  دانشگاه

  .انتخاب شده است 1997
ضمن نویسندگان    
هاي  گیري از دیدگاه بهره

مدیران هوشمند و با استفاده 
هاي گوناگون  از نتایج پژوهش
ات نوآوري و در موضوع

هاي  سازي، فناوري دگرگون
کار بسته و اثري  نوین را به

سودمند و خواندنی فراهم 
آنند تا  اند و در پی کرده

مدیران، دانشجویان و دیگر 

مندان را با سازوکار  عالقه
نوآوري و دگرگونی و نیز 
اجراي پیروزمندانه فرایند 

  .آن آشنا کنند
 ۀدر کتاب مذکور نتیج    

ها  ي علمی با یافتهها پژوهش
هاي بسیاري از  و تجربه

مدیران آمیخته و راهی 
هموار براي پرداختن به 
نوآوري و پیروزي در سایه 
. آن نمایان شده است

پروفسور تاشمن استاد 
دانشگاه کلمبیا و پروفسور 
اریلی استاد دانشگاه 
استنفورد هستند و تحقیقات 

  .و تألیفات متعددي دارند

ر فصل اول نویسندگان د    
هایی از  با ذکر نمونه

هاي بزرگ و مشهور  شرکت
موضوعی را با عنوان دام 
پیروزي و به عبارتی شکست 
در پی پیروزي یا کاهلی در 

به . اند پی نوآوري بیان کرده
هاي  این معنی که پیروزي

ها را از حرکت  دیرپا، شرکت
سوي  وضع امروز به

هاي فردا به کمک  پیروزي
نی پذیري نوآوري و دگرگو

ها  بنابراین شرکت. دارد باز می
براي پیروزي درازمدت، 
نیازمند به جویباري از 

هاي  نوآوري: نوآوري هستند
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نظام یافته و پیاپی در طول 
  .زمان
فصل دوم به بیان جهانی     

هاي نوآوري و  بودن چالش
پردازد  نوسازي سازمانی می

دهد که  و توضیح می
از ها چگونه با چالش ب سازمان
دهی خود براي  سازمان

سازگار شدن با محیطی تازه 
رو هستند و براي  روبه

پیروزي مستمر ناگزیرند 
فعاالنه به پیشتاز نوآوري 

 ةدر این فصل نگارند. بروند
فناوري و  ۀسازوکار چرخ

کند  جویبار نوآوري معرفی می
ها بتوانند به  تا مدیران سازمان

هاي  کمک انجام دگرگونی
سازمان به ناپیوسته در 

ها  امتیازهاي ناشی از آن
  .برسند

فصل سوم، چهارم، پنجم     
 امروز  و ششم بر مدیریت

ایجاد   یعنی  متمرکزند
هاي سازمانی،  توانمندي

ها و  ساختار، شایستگی

ویژه فرهنگی که بتواند بر  به
کارکرد رقابتی امروز 

در فصل سوم . مسلط شود
بر شناخت درست راهبردها 

شناسایی  ها و و هدف
ها تأکید  مسائل و فرصت

  .شده است
فصل چهارم موضوع     

حل مسائل مدیریتی را 
بررسی و الگویی پنج 

اي در این خصوص  مرحله
در ادامه . ارائه کرده است

الگویی با عنوان الگوي 
همسازي ارائه شده که 
ریشه در گردآوري 

هاي  یافته داده نظام
ها  سازمانی و ارزیابی آن

شان دهد که دارد تا ن
کارکنان با ساختار و 
ترتیبات سازمانی و فرهنگ 

رسان  کنونی سازمان یاري
هاي  یا مانع تکمیل وظیفه

  .حساس هستند
در فصل پنجم با عنوان     

تراز فرهنگ در مسیر ((

به نقش مهم و  ))نوآوري
اساسی فرهنگ سازمانی در 
فرایند نوآوري اشاره دارد و 

گیري مؤثر از فرهنگ  بهره
سازمانی را راهگشاي 
نوآوري پیروزمندانه معرفی 

نگارنده در این فصل . کند می
دو عامل فرهنگی مهم را در 

. داند افزایش نوآوري مؤثر می
یکی پشتیبانی از خطرپذیري 
و دگرگونی و دیگري تحمل 

همچنین  .ها کاري اشتباه
نگارنده در این فصل متذکر 

شود که دو هنجار مهم در  می
وري نقش بسیار افزایش نوآ

زیادي دارند؛ یکی ایجاد 
هاي کاري مؤثر و دیگري  تیم

در این . درنگی از شتاب و بی
فصل همچنین شش گام براي 
تشخیص و فرهنگ سازمانی 

  .معرفی شده است
فصل ششم به بررسی    

سازوکار و ابزارهاي تغییر و 
  دهی فرهنگ سازمانی شکل

 7و در فصل . پرداخته است
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ت جویبار چگونگی مدیری
هاي دو  نوآوري در سازمان
فناوري،  ۀمرده، تشریح چرخ
فناوري با  ۀپیوند دادن چرخ

جویبارهاي نوآوري و پیوند 
جویبار نوآوري با 

هاي انقالبی  دگرگونی
  .سازمانی بیان شده است

انجام دگرگونی ((   
عنوان فصل  ))راهبردي

در این فصل . هشتم است
ترین  برخی از عمده

رهبري راهکارهاي 

دگرگونی و مدیریت انتقال 
و . توضیح بیان شده است

نوآوري ((فصل نهم با عنوان 
بندي  به جمع ))بستر پیروزي

کلی نقش نوآوري در پیروزي 
  . ها پرداخته است سازمان

  
  
  
  هاي پرورش آن ماهیت خالقیت و شیوه

  السادات حسینی دکتر افضل: مؤلف
  آستان قدس رضوي: ناشر

  .1378اول چاپ : تاریخ چاپ
  

در فصل اول این کتاب با 
عنوان تفکر و تفکر خالق، 

یکی از  ۀمنزل فرایند تفکر به
هاي ذهنی  ترین فعالیت مهم

تعریف و انوع و ابعاد آن 

فصل دوم . بیان شده است
فرایند خالقیت را از دیدگاه 

نظران مختلف تعریف  صاحب
و ماهیت آن را از نظر مکاتب 

ند شناختی مان مختلف روان

گرایی،  روانکاوي، تداعی
رفتارگرایی، گشتالت و 

گرایی  گرایی، انسان شناخت
سنجی و  و روان

شناختی بررسی و  عصب
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نیز مراحل فرایند خالقیت را 
نظران  از دیدگاه صاحب

مختلف نظیر واالس، اسبورن 
در . و استین بیان کرده است

فصل سوم اجزاي خالقیت، 
عوامل مؤثر بر آن، موانع 

و نیز برخی عوامل  خالقیت
مؤثر در پرورش خالقیت 
مطرح شده و فصل چهارم 

هاي  به ذکر برخی شیوه
آموزش خالقیت پرداخته 

فصل پنجم به . است

هاي پرورش خالقیت  شیوه
در مدرسه اختصاص یافته و 
سپس به عواملی نظیر 
چگونگی نگرش معلم، نقش 
الگویی معلم، روابط عاطفی 
معلم و شاگرد را بررسی 

در این فصل . ه استکرد
گانه تورنس  اصول بیست

براي توسعه تفکر خالق 
 ۀعرضه شده و در ادام

الگوي پرورش خالقیت 
روش براي  23ویلیامز و 

تأثیرگذاري مثبت بر 
. خالقیت مطرح شده است

در فصل ششم الگوي رشد 
خالقیت ارائه شده که در 
این الگو ساختار فیزیکی 
کالس، ساختار عاطفی 

اختار محیطی شناختی، س
اجتماعی، فکري، آموزشی 
تدریس و نقش هر یک در 
رشد خالقیت توضیح داده 

  .شده است
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هاي  هاي خالقیت و راه استعدادها و مهارت(خالقیت، 
  )ها آزمون و پرورش آن

  دکتر ئی، پال تورنس: نویسنده
  زاده دکتر حسن قاسم: مترجم
  دنیاي نو: ناشر

  .1372چاپ اول، تابستان : تاریخ چاپ
  

این کتاب را که یکی از 
بنیانگذاران خالقیت در امریکا 
نگاشته و حاصل بیش از 
بیست سال پژوهش، آموزش 
و ارزیابی خالقیت در هزاران 
نفر از افراد مختلف جامعه 

ترین  یکی از مهم. است
هاي کتاب این است که به  پیام

دالیل متعدد از جمله 
رویارویی جوامع بشري با 

ه و سرعت مسائل فزایند
پرشتاب تغییر و تحوالت، نیاز 

. ناپذیر است به خالقیت اجتناب
از سویی نیاز به یافتن 

تر،  تصویري هرچه جامع
تر از آینده براي  تر و دقیق غنی

. هر جامعه از ضروریات است
معتقد است که چنین  ))تورنس((

تصاویري از آینده انگیزه الزم 
را براي نیل به باالترین سطح 

به . آورند وجود می به خالقیت
اعتقاد وي براي تحقیق خالقیت 
باید آن را در خود پرورش 

ها و  در این کتاب روش. دهیم
الگوهاي عملی براي پرورش 

  .خالقیت ارائه شده است
هایی که  هر یک از مهارت    

در ایجاد خالقیت مؤثرند در 
هاي  فصلی مطرح شده و راه

ها، روند رشد  پرورش آن
طوح تحصیلی و ها در س آن

هاي  سنین مختلف، آزمون

گیري آن استعداد  اندازه
برخی از . بیان شده است

: ها عبارتند از این مهارت
ایجاد و درنظر گرفتن 

هاي متعدد، ابتکار،  راه
توانایی جذب اصل مطلب، 
اعمال دقت، بازفکري، 

که ... آگاهی از عواطف و 
در هر فصل توضیح داده 

  .اند شده
 ۀعرض هدف کتاب    

هاي پرورش این  روش
. ها به خواننده است مهارت
رو، کتاب حاضر تا  از این

آموزشی و  ۀحد زیادي جنب
به این . خودآموزي دارد
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منظور در فصل اول 
هایی عرضه شده که  تمرین

سطح مهارت خواننده را در 
گیري  ها اندازه آن مهارت

سپس در فصول بعدي . کند می
هایی وجود دارد که  تمرین

واننده را پس از آموختن هر خ
مهارت جزئیات و انجام 

هاي مربوط به آن  تمرین
آزماید و خواننده در  می

یابد که  صورت اجرا درمی
سطح مهارتش با آموزش و 
تمرین، در مقایسه با سطح 

  .اولیه ارتقا یافته است
کتاب شامل هفده فصل     

  :بدین شرح است

اصلی،  مسئله: فصل اول   
هاي مختلفی  هرا: فصل دوم

ایجاد و بررسی کنید، فصل 
ابتکار داشته باشید، : سوم

اصل مطلب را : فصل چهارم
براي : دریابید، فصل پنجم

بهسازي دقت به خرج دهید، 
را   خود  فکر: ششم  فصل
از : دارید، فصل هفتم بازنگه

عواطف آگاه باشید، فصل 
هایتان را در مفهوم  ایده: هشتم

صحیح بررسی کنید، فصل 
ترکیب و سنتز کنید، فصل : نهم
آن را مجسم کنید به : دهم

نحوي غنی و پرآب و رنگ، 
ها  از فانتزي: فصل یازدهم

استفاده نموده و از آن لذت 
آن را : ببرید، فصل دوازدهم

به رقص درآورید، آن را به 
رنگ زدن وادارید فصل 

به آن به شکل : سیزدهم
دیگري بنگرید، فصل 

م درون را مجس: ردهماچه
: کنید، فصل پانزدهم

پیشرفت غیرمنتظره 
مرزها را ) سدشکنی(

گسترش دهید، فصل 
به شوخ طبعی : شانزدهم

اجازه ابزار دهید و آن را 
: کار ببرید و فصل هفدهم به

نگاهی سریع و اجمالی به 
  .نهایت بیفکنید بی
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  ها ها و سازمان خالقیت و نوآوري در انسان
  

  

  یدکتر تیمورآقایی فیشان: مؤلف
  ترمه: ناشر

  .1377چاپ اول : تاریخ چاپ
  

نگارنده در این کتاب 
وري را از خالقیت و نوآ

شناختی،  هاي روان جنبه
شناختی، آموزشی و   جامعه

تربیتی و سازمانی و حقوقی 
هرچند . بررسی کرده است

مطالب کتاب داراي 
هایی با عناوین  بخش

مشخص است ولی جاي 
ها خالی  بندي فصل شماره
اما با توجه به عناوین است، 

عنوان  24این کتاب داراي 
فصل  24اصلی یا به عبارتی 

  .است
نویسنده در مقدمه اظهار     

میکند که پدیده خالقیت و 

نوآوري نظیر بسیاري از 
هاي انسانی در  خصیصه

شود و  افراد بشر یافت می
ها و شرایط محیطی  انگیزش

و فردي خالقیت را شکوفا 
  .کنند می

یک  ۀمنزل قیت بهخال    
حالت روانی و ذهنی که در 

شناسی است  قلمرو علم روان
جا که  کند و از آن ظهور می

کار و فعالیت انسان در  ةعمد
شود  ها انجام می سازمان

عامل ایجاد و پرورش 
علم و  ةخالقیت در محدود

. گیرد هنر مدیریت قرار می
نگارنده در فصل اول کتاب 

به تعریف خالقیت و 
پرداخته و برخی  نوآوري
هاي مربوط به آن را  نظریه

فصل . مطرح کرده است
دوم به بیان معیارهایی 
براي شناخت و تشخیص 
خالقیت و نوآوري 

پردازد و در فصل سوم  می
به ساختار مغز و عملکرد 

در . آن اشاره شده است
فصل چهارم مبانی 

شناختی خالقیت و  روان
نوآوري مبحثی است که در 

رح گردیده فصل چهارم مط
و در فصل پنجم به . است
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هاي فلسفی و علمی  زمینه
  .خالقیت پرداخته است

نگارنده، در فصل ششم     
این کتاب را به بررسی و 
توضیح فرایند خالقیت و 
نوآوري اختصاص داده و 
در فصل هفتم برخی 

هاي پرورش خالقیت  روش
دیگر . را بیان کرده است

: مطالب کتاب عبارتند از
القیت و نوآوري، موانع خ

انگیزش و خالقیت، سنجش 
آموزش خالقیت،  خالقیت، 

شرایط ایجاد خالقیت و 
هاي  نوآوري، فرصت

خالقیت، نوآوري و دگرگونی 
و تغییر، تأثیرات عوامل 
خاص برخالقیت و نوآوري، 

هاي افراد خالق و  ویژگی
نوآور، خالقیت در رهبري، 

هاي  رهبري خالق و سازمان
مدیریت  فراگیرنده، نگرش

ساز تحول و  زمینه ۀمنزل به
نوآوري، ویژگی 

هاي خالق و نوآور،  سازمان
بهبود کیفیت مستمر یا 

ها،  تحول دائمی در سازمان
مبانی حقوقی حمایت از 

ها و اصول قوانین  خالقیت
المللی حاکم بر مالکیت  بین

  .صنعتی
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رویكرد راهربدي و 
عملیاتي به مدیریت 

مدیریت (حتول سازماني 
 ) نوآوري و طراحي

  
  دکتر اصغر مشبکی، کاوه تیمورنژاد: نویسندگان

  تئهی: ناشر
  .1378چاپ اول، اسفند : تاریخ چاپ

  

دنیاي امروز داراي دو 
ویژگی مهم و درخور توجه 
یعنی پیچیدگی و ناپایداري 

در چنین موقعیتی، . است
ها در فضایی پیچیده  سازمان

ناپایدار، نامطمئن براي تضمین 
و سازگاري با تغییرات بقا 

محیطی، بیش از پیش نیازمند 
مدیریت . اند تحول و توسعه

تحول، فرایندي راهبردي در 

جهت تحقق و اثربخشی هدف 
ها،  سازمان ۀتحول و توسع

مدیریت نوآوري و طراحی 
فرایندي نوین و بهینه در 
مسیر تحقق مدیریت تحول 

از اهمیت . هاست سازمان
 ۀمنزل نوآوري و طراحی به

موضوعات حال و آینده همین 
بس که یکی از تعاریف جدید 
مدیریت نوآوري و طراحی 

این کتاب عالوه . است
هاي نظري  که به جنبه براین

پردازد  تحول و نوآوري می
براي خوانندگان این امکان 

کند که به  را فراهم می
هاي عملی آن نیز  جنبه

کتاب حاضر به . توجه کنند
 اي تدوین شده که گونه

ضمن مطرح کردن ماهیت 
تغییر و تحول و نوآوري، 
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به طرح نکات الزم براي 
مدیریت مؤثر فرایندهاي 
نوآوري و طراحی که در 

تحول سازمانی قرار  ۀمقول
مدیریت . پردازد دارند نیز می

کارگیري  طراحی و نوآوري، به
فرایند مدیریت در فرایندهاي 

این . طراحی و نوآوري است
مشابه  نوع مدیریت اقدامی

دیگر انواع یا فرایندهاي 
در واقع تحقق . مدیریت است

اهداف معین نوآوري را 
صورت اثربخش و کارآ  به

  .کند تضمین می

این موضوع خود شامل     
ها،  ها، برنامه استقرار سیاست

ساختارها و هنجارهاي 
مناسبی است که براي 

ها،  دادن به برنامه شکل
ها  بندي و نظارت به نظام زمان

هاي خاص  جهت فعالیت
طراحی و نوآوري مورد 

  .گیرد استفاده قرار می
این کتاب شامل هشت     

. فصل و دو ضمیمه است
هاي کتاب  عناوین فصل

فرایند : 1فصل : عبارتند از
تحول در : 2مدیریت، فصل 

مدیریت نوآوري و طراحی، 
: 4خالقیت، فصل : 3فصل 

فرایند مدیریت نوآوري و 
ایت، حم: 5طراحی، فصل 

مقررات، آموزش و 
راهبرد : 6ارتباطات، فصل 

: 7نوآوري و طراحی، فصل 
ریزي  دهی و برنامه سازمان

: 8نوآوري و طراحی، فصل 
نظارت و ارزیابی 

هاي نوآوري و  پروژه
.طراحی
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تغییر و نوآوري در سازمان و مدیریت 
چکیده مقاالت همایش تغییر و (آموزشی 

  )وزشینوآوري در سازمان و مدیریت آم
  
  

  رضا ساکی: تنظیم کننده
  تعلیم و تربیت ةپژوهشکد: ناشر

  .1379چاپ اول، تیر : تاریخ چاپ
  

  

تغییر و نوآوري در 
هاي  هاي فعالیت عرصه

سازمانی کوششی در جهت 
ها تلقی  بهسازي سازمان

در واقع هر اقدامی . شود می
که در جهت توسعه و 
بهسازي سازمانی انجام 

اعمال یک گیرد اصوالً با  می
کارگیري یک  تغییر یا به

  .نوآوري همراه است
هاي  در سازمان    

آموزشی که الگوي کلی 

نهادها و مؤسسات موجود در 
آیند  شمار می جوامع به

بهسازي سازمانی و در نتیجه 
توجه به موضوع تغییر و 

ي بیش ترنوآوري از اهمیت 
تغییر و . برخوردار است

نوآوري در سازمان، تشکیالت 
مدیریت آموزشی در کشور  و

هاي کالن  یکی از اولویت
پژوهشی پژوهشکده تعلیم و 

هاي اخیر بوده  تربیت در سال
و نیاز به پژوهش و مطالعه 

آن  ةدربار بیش ترهرچه 
نتایج یک نظرسنجی  ۀبرپای

گسترده کشوري مورد 
. تأکید قرار گرفته است

تعلیم و تربیت  ةپژوهشکد
انگیزي و  منظور پژوهش به
نظران  نظر صاحب لبج

موضوع تغییر و  ةدربار
نوآوري در سازمان و 
مدیریت آموزشی در 

با همکاري  76مهرماه سال 
دفتر هماهنگی شوراهاي 
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آموزش و پرورش به 
برگزاري همایشی با همین 

  .عنوان اقدام کرد
  همایش هاي هدف

بررسی موضوع تغییر و 
نوآوري در سازمان و 
مدیریت آموزش و پرورش 

شنهاد راهکارهاي و پی
اجرایی، طرح دستاوردهاي 
نظري ناظر به تغییر و 
نوآوري در مدیریت و 
کاربرد آن در نظام آموزش 

  .و پرورش کشور
بررسی موانع ایجاد     

تغییر و نوآوري در سطوح 
خرد و کالن نظام مدیریت 
آموزشی و دستیابی به 
راهکارهاي عملی، نقد و 
ارزیابی اقدامات نوآورانه در 

دیریت نظام آموزش و م
پرورش در سطوح خرد و 

هاي نو  کالن، طرح اندیشه
براي افزایش اثربخشی در 

  .آموزش و پرورش

  ها ها و عنوان موضوع
زیربناي نظري مدیریت  - 1

تغییر و نوآوري در سازمان 
الگوهاي  -: آموزش و پرورش

تغییر و نوآوري از قبیل 
 - ...نگرش، روابط انسانی و 

تغییر و زمینه فرهنگی 
نوآوري، نگرش اسالم نسبت 
به تغییر و نوآوري، قلمرو 

  .تغییر و نوآوري
تغییر و نوآوري در  -2   

مدیریت و سازمان آموزش و 
مصادیق عینی  -: پرورش

تغییر و نوآوري در آموزش و 
ساختار آموزش و  -پرورش، 

نقش مدیران  - پرورش کشور، 
هاي  در ایجاد تغییر روش

ایش انگیزش تغییر نگرش و افز
در مدیران و کارکنان نسبت به 

هاي  تغییر و نوآوري، روش
مقابله با ایستادگی در برابر 
تغییر، موانع اداري، ساختاري 
و فنی ایجاد تغییر و نوآوري 

  .در آموزش و پرورش

طی سه روز برگزاري     
همایش مذکور در مجموع 

عرضه شد که  ۀمقال 28
اي  حاضر خالصه ۀمجموع

مروري . ستها از آن
اجمالی بر محتواي 

هاي عرضه شده در  مقاله
همایش حاکی از آن است 
 ةکه اصوالً اندیشیدن دربار

موضوع تغییر و نوآوري 
خود به نوسازي، پرورش و 

نیاز  بیش ترتقویت هرچه 
نوآوري اصوالً در . دارد
هایی  وجوي شیوه جست

هاي موجود  فراتر از قالب
است و نگاه نو در واقع به 

یک ترکیب یا  ۀناي ارائمع
معماري جدید از موضوعی 
است که امید است در 

مورد  بیش ترهمایش بعدي 
  .توجه قرار گیرد

  رضا ساکی
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  شناسی خالقیت و نوآوري مقاله
  سیدمهدي گلستان هاشمی: تهیه کننده

  

خالقیت و ((. آبایی، محمد -- 
جنگ . ))طراحی صنعتی

و  44، شماره 9 ةصنعتی، دور
  .1376بهمن -، دي45

خالقیت و ((. آرمند، محمد -- 
هاي پرورش آن در  شیوه
رشد معلم، . ))آموزان دانش

  .1373، تابستان 102شماره 
کارآفرینی . آمابلی، ترزا -- 

هاي  خالق، انواع و شیوه
ترجمه دکتر . حمایت از آن
وهش و ژپ. زاده حسن قاسم

  .1378مهندسی، بهار 
مبانی نظري . اسدي، علی -- 

صنعت و . و نوآفرینی خالقیت
  .1370، آبان 17ایمنی، شماره 

. افروز، غالمعلی -- 
هاي شخصیتی و  ویژگی
هاي ذهنی، آموزش  خالقیت

بزرگساالن و نوآوري، شماره 
  .1376، بهار و تابستان 3و  2

نوجوان، . افروز، غالمعلی -- 
. استقالل شخصیت و خالقیت

  .1371، آذر 158پیوند، شماره 
نقش . علیافروز، غالم -- 

نفس در خالقیت  اعتماد به
پوند، . نوجوانان و جوانان

  .1371، دي 159 ةشمار
. راد، علیرضا الهامی -- 

هاي شخصیتی و  ویژگی
پیام . انگیزشی افراد خالق

  .1374، مهر 25بهران، شماره 
مطالعه در . آهی، لیلی ایمن-- 

. خدمت پرورش خالقیت
  .1372شوراي کتاب کودك، 

ت، تضمین پرورش خالقی -- 
، 3 ةمشعل، دور. موفقیت
  .1376، اردیبهشت 88 ةشمار

: پژوهش و آفرینش -- 
خالقیت و خوداتکایی 

اتاق  ۀنام هفته. صنعتی
بازرگانی و صنایع و معادن 

، شهریور 6ایران، شماره 
1370.  

. پوچیو، جرارد، جی -- 
ها  ها، سبک خالقیت، تعریف
: مترجم. و سطوح

 ۀروزنام. وحیدرضا نعیمی
، 2210 ةشهري، شمارهم
شهریور  15شنبه  سه

1379.  
. پورچین، رضا -- 

، 36 ةدور. خالقیت، دانشمند
مهر ) 420پیاپی( 7 ةشمار
1377.  

. تقدسیان، شکوه -- 
 ةرشد معلم، دور. خالقیت

  .1377، آذر 3 ة، شمار17
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خالقیت . زادگان، محمد تقی -- 
سپهر  ۀفصلنام. و نوآوري

، 6 ة، شمار)بانک صادرات(
  .1375دین فرور
. تالش براي خلق خالقیت -- 
 ة، شمار7اول، دوره  ۀصفح

  .1376، دي 50
خالقیت و . هایلبران.ل.جان -- 

ناصر : مترجم. علم کالن
، 15 ةرهیافت، شمار. موفقیان

  .1376بهار 
جایگاه نوآوري در  -- 

. ها مدیریت آینده سازمان
، 11، تدبیر، سال )میزگرد(

  .1379، آبان 107شماره 
چگونه . پور، فرشته ییجال -- 

خالقیت را در کودکان پرورش 
، 16فرزند سال، شماره . دهیم
  .1377دي -آذر
. ون جنکل، هانسون -- 

، سازمانی براي 2050دانشگاه 
. پرورش خالقیت و نوآوري

محمدحسین : مترجم
 ةرهیافت، شمار. نژادسلیمی

  .1376، تابستان، پاییز 16

توان تبدیل به  چگونه می -- 
الق شد؟ گزارش، فردي خ

، مهر 80 ة، شمار8 ةدور
1376.  

. السادات حسینی، افضل -- 
کیهان . تفکر و تفکر خالق

  .1376فرهنگی، اسفند 
. السادات حسینی، افضل -- 

چگونگی ایجاد خالقیت در 
رشد معلم، . آموزان دانش
1376.  

. السادات حسینی، افضل -- 
خالقیت و رشد آن در 

 ةتحول اداري، دور. سازمان
  .1379، آذر 17 ة، شمار4

. السادات حسینی، افضل -- 
قیت و نقش مدرسه در خال

 ةدانشکد نشریۀ. خالقیت
تربیتی  شناسی و علوم روان

  .1377دانشگاه تهران، 
. السادات حسینی، افضل -- 

  .1376آبان . خالقیت، تربیت
. السادات حسینی، افضل -- 

. توانید خالق شوید شما هم می
  .1377فند دانشمند، بهمن و اس

پرورش . خانزاده، علی -- 
پیوند، . خالقیت در کودکان

  .1363، تیر 57 ةشمار
. خالقیت در نوسازي -- 

، 16 ةتوسعه، شمار
  .1373شهریور 

 ۀنام. خالقیت و فرهنگ -- 
، 2 ة، شمار6 ةدور. فرهنگ

  .1375تابستان 
هوش و . دادستا، پریرخ -- 
یت، مجله استعدادهاي خالق

 ةمار، ش2 دورة. درخشان
  .1372، بهار 1

اي  رشته. دراکر، پیتر -- 
: مترجم. نام خالقیت علمی به

تدبیر، . صالح واحدي
  .1373، تیر 43 ةشمار

. رشیدپور، مجید -- 
پیوند، . ها آفرینش خالقیت

  .1362، بهمن 52 ةشمار
رمضانی  -- 

. خورشیددوست، رضا
مهندسان . خالقیت کاربردي

، 5صنایع ایران فردا، سال 
  .15،1379 ةشمار
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لیلین، .آر.ریستر، جان -- 
اصول جدید طوفان . ال گري
پور،  مهري تقی: مترجم. مغزي
، 4 ةهاي مدیریت، دور تازه
  .1374، 14 ةشمار

. زارعی متین، حسن -- 
دانش . خالقیت و نوآوري

، بهار 24 ةمدیریت، شمار
1373.  

. هاي ابداع و خالقیت زمینه -- 
 ةششم، شمار ةزمینه، دور

وردین، اردیبهشت ، فر58-57
1375.  

از تقلید . سایچوي، هیونگ -- 
مسعود : مترجم. تا خالقیت

، 2آهن و فوالد، دوره . طالبیان
  .1372، پاییز 3شماره 

نقش . سلطانی، ایرج -- 
منابع انسانی در تغییر  ۀتوسع

هاي  و نوآوري سازمان
مقاالت  ةچکید. آموزشی

همایش تغییر و نوآوري در 
وزشی سازمان و مدیریت آم

نگاشت  تک) ، تهران1376مهر (
28 ،1379.  

. سیدجوادین، سیدرضا -- 
فناوري نوآوري آموزشی و 

مقاالت همایش  ةچکید. تغییر
تغییر و نوآوري در سازمان و 

، 1376مهر (مدیریت آموزشی 
تعلیم و  ةپژوهشکد) تهران

  .1379، 28نگاشت  تربیت، تک
نقش . زاده، علی اله سیف -- 

ختراع و تخیل در ابداع،ا
 ةیار، شمار پژوهش. نوآوري

.1375، زمستان 4  
. علیشریعتمداري،  -- 

 ۀمجل. خالقیت و پژوهش
انسانی  ادبیات و علوم ةدانشکد

 ةدانشگاه فردوسی مشهد، دور
، بهار و 2و  1 ة، شمار20

.1366تابستان   
. شهرآراي، مهرتاز -- 
سازمان خالق . پور، رضا مدنی

دانش مدیریت، . و نوآور
، تابستان و 34و 33 ةشمار
  .1375پاییز 

خالقیت و . شیدایی، رضا -- 
فرهنگ فارس، . افرینندگی

  .1374، بهار 5 ة، شمار2 ةدور

خالقیت . طبائیان، کمال -- 
. هاي خالق و انسان

، 2 ةیار، شمار پژوهش
  .  1377تابستان 

خالقیت . عابدي، جمال -- 
اي نو در  و شیوه

. گیري آن اندازه
شناختی،  هاي روان پژوهش

، 2و  1 ة، شمار2 ةدور
  .1372تابستان 

. اله فرنودیان، فرج -- 
محتواي درسی و پرورش 

، )1(آموزان  خالقیت دانش
). 6(و ) 5(، )4(، )3(، )2(

. رشد تکنولوژي آموزشی
. 9و8، 7 ة، شمار5 ةدور
و  6، 5 هايه، شمار6 ةدور

و  1369بهمن و اسفند  7
  .1370فروردین 

پیشرفت . فیرمن، جوان -- 
. تحصیلی در برابر خالقیت

. حمیده میرحیدري: مترجم
استعدادهاي  ۀمجل

 ة، شمار3 ةدرخشان، دور
  .1373، بهار 1
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برخی . زاده، حسن قاسم -- 
. هاي افراد خالق ویژگی
. پژوهش و مهندسی ۀفصلنام
  .1372، دي 7 ة، شمار2 ةدور
. زاده، حسن قاسم -- 

 ۀریزي درسی برپای برنامه
. فکر خالقیادگیري و ت

. پژوهش و مهندسی ۀفصلنام
  .1376، بهار 4و  3 ةشمار

تدوین . زاده، حسن قاسم -- 
هاي درسی جهت تفکر  برنامه

خالصه، . و یادگیري خالق
مقاالت اولین کنفرانس طراحی 

دي  10و  9صنعتی، تهران، 
1375.  

خالقیت، . زاده، حسن قاسم -- 
استعداد همگانی، قابل تدریس 

حسابدار، تیر . و قابل پرورش
1373.  

: خالقیت. زاده، حسن قاسم -- 
استعداد همگانی و قابل 

پژوهشی و  ۀفصلنام. پرورش
  .1374مهندسی، فروردین 

خالقیت . زاده، حسن قاسم -- 
و نوآوري، استعدادي قابل 

زمستان . کار و دانش. پرورش
1368.  

خواص . زاده، حسن قاسم -- 
شفابخش تصاویر ذهنی و 

 ۀنامفصل. نقش خالقیت
پژوهش و مهندسی، تابستان 

1375.  
مدیریت . زاده، حسن قاسم -- 

. نوآوري و نقش خالقیت
پژوهش و مهندسی،  ۀفصلنام

  .1374اردیبهشت 
نیاز و . زاده، حسن قاسم -- 

درخواست براي خالقیت در 
پژوهش و  ۀفصلنام. آینده

  .1371مهندسی، دي 
کودك و . زاده، فاطمه قاسم -- 

، 1ة ، دورجامعه سالم. خالقیت
  .1370، دي 3 شمارة

کریمی، . زاده، حسن قاسم -- 
آموزش مانع . عبدالعظیم
مدیریت در آموزش و . خالقیت
، 2 ة، شمار3 ةدور. پرورش

  .1373تابستان 

. کیفیت و خالقیت -- 
مرتضی بخشی، تدبیر، 

  .1374، شهریور 55 ةشمار
،  گلستان هاشمی -- 

تصویر ذهنی و . سیدمهدي
ري و نقش آن در یادگی

. اطالعات علمی. خالقیت
، سال دهم، 201 ةشمار
  .1375، خرداد 8 ةشمار

گلستان هاشمی،  -- 
خالقیت و . سیدمهدي

روزنامه . وري مدیریت بهره
، 20951 ةاطالعات، شمار

  .9/10/1375یکشنبه 
گلستان هاشمی،  -- 

روش آموزشی . سیدمهدي
انگیزش خالق در آموزش 

همایش . علوم و مهندسی
آموزشی، تکنولوژي 

طباطبائی،  ۀدانشگاه عالم
  .1376تهران، 

گلستان هاشمی،  -- 
علوم را با . سیدمهدي

. هاي خالق بیاموزید شیوه
، 331 ةاطالعات علمی، شمار
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، آذر 2 ةسال سیزدهم، شمار
1377.  

گلستان هاشمی،  -- 
فرهنگ خالقیت و . سیدمهدي
مقاله همایش  ۀخالص. توسعه
المللی رویکرد فرهنگی به  بین

اردیبهشت  28-26جغرافیا، 
، دانشگاه فردوسی 1379
  .مشهد

گلستان هاشمی،  -- 
. فناوري خالقیت. سیدمهدي
 ةاطالعات، شمار ۀروزنام

  .1379، تیر 2194611
گلستان هاشمی،  -- 

 ةکاربرد شیو. سیدمهدي
مدیریت خالق در سازمان و 

 ةچکید. مدیریت آموزشی
مقاالت همایش تغییر و 
 نوآوري در سازمان و

مهر (مدیریت آموزشی، 
تعلیم و  ة، پژوهشکد)1376

، تیر 28نگاشت  تربیت، تک
1379.  

گلستان هاشمی،  -- 
نقش خالقیت و . سیدمهدي

 ۀروزنام. کارآفرینی در توسعه
  .1377اطالعات، آبان 

مارتینسونز، موریس  -- 
کارگیري الزامات  به. واکتیا

فرهنگی در پرورش خالقیت و 
ربه تج(نوآوري مدیران چین 

سرور : مترجم). مدیریت چین
هاي  تازه. اعظم وزیري
، 20 ة، شمار5 ةمدیریت، دور

  .1377آذر 
خالقیت . متین، امیرحسین -- 

، 2 ةچیست؟ پویه، شمار
  .1378اردیبهشت 

خالقیت . محمد، محمدعلی -- 
، 8 ةتدبیر، دور. و تحول

  .1376، آبان 77 ةشمار
عوامل . مرعشی، منصور -- 

وزش و مؤثر در پرورش آم
رشد تکنولوژي . خالقیت

، 1 ة، شمار11 ةآموزشی، دور
  .1374مهر 
خالقیت و . مفیدي، فرخنده -- 
هاي پرورشی آن در  زمینه

. دبستانی کودکان پیش
چهارمین سمینار سراسري 

بررسی مسائل کودکان 
دبستانی، سازمان  پیش

  .1369بهزیستی، خرداد 
کاربرد . مفیدي، فرخنده -- 

مفهوم خالقیت در 
ریزي آموزشی و  برنامه

. درسی مدارس ابتدایی
سمپوزیوم جایگاه تربیت 
در آموزش و پرورش 

  .1369ابتدایی، آبان 
. منصور، محمود -- 

 ۀمجل. کنونی خالقیت ةگستر
. استعدادهاي درخشان

، تابستان 2 ة، شمار2 ةدور
1372.  

. میرکمالی، سیدمحمد -- 
تفکر خالق در آموزشگاه 

در بستر تغییر و نوآوري 
آموزش و پرورش و 

مقاالت  ةچکید. جامعه
همایش تغییر و نوآوري در 
سازمان و مدیریت 

، )1376مهر (آموزشی 
تعلیم و تربیت،  ةپژوهشکد

  .1379، تیر 28نگاشت  تک
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خالقیت . میناکاري، محمود -- 
هاي  پژوهش ۀمجل. و بیان

، 1 ةاول، شمار ةتربیتی، دور
  .1370بهار 
اي ه راه. نریمانی، محمد -- 

پرورش و رشد خالقیت در 
، 149 ةپیوند، شمار. کودکان
  .1370اسفند 

تهرانی، . نژادحاجی، علی -- 
خالقیت و نوآوري . فرهاد

ضرورتی شناخته شده در 
تدبیر، . هاي امروزي سازمان

، آبان 77 ةهشتم، شمار ةدور
1376.  

نقش معلم در پرورش  -- 
فاطمه : مترجم. خالقیت

مجله . میرافضل
. ي درخشاناستعدادها

، پاییز 3 ةاول، شمار ةدور
1371.  

خالقیت . آرام، علی نیلی -- 
. و نوآوري در سازمان

، شهریور 85 ةتدبیر، شمار
137 .  
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  ها آمیز در تعیین اولویت ابتکارات موفقیت

  
درك اشتباه حرکت نسبی 

 شمار اي عمومی به پدیده
آید مانند احساس  می

شماست هنگامی که در حال 
حرکت به جلو هستید و 
قطاري از سمت مخالف به 

همچنین . شود می نزدیک شما
زمانی که میزان تغییر در 

 ۀها، و توسع پیشرفت
اقتصادي جاري و تصمیمات 

گیرد،  سیاسی مدنظر قرار می
تصور این قضیه که 

کنندگان افزایش  حمایت
ایه نیز در پ سرمایه در علوم

تر و  اند، ساده حال پیشرفت
. پذیرتر است امکان

محصوالت اقتصادي ذخیره 
ها و  شده در فروشگاه

هاي حاصله از  مالیات
تولیدات تجاري و اشغال باال 
و فعال در غرب مازاد 

طور غیرقابل  اقتصادي را به
  .تصوري افزایش داده است

اي  گونه سرمایه گرچه هیچ
وري به علوم و فنا ۀدر زمین

صنعت توتون و تنباکو 
اختصاص نیافته است، با این 
وجود مصارف داخلی در این 

ها در سال گذشته به  زمینه
علت روآوري به 

دفاعی و تخصیص  بودجه
هاي داخلی  سرمایه به شرکت

هاي ملی و کنترل  مانند پارك
آلودگی هوا افزایش داشته 

این تصمیمات بسیار . است
ها به  شبیه تعهدات و عهدنامه

  .رسند نظر می
ها  گیري مبا این وجود، تصمی

ها براي بودجه  ریزي و برنامه
عجوالنه و نسنجیده بوده و 
به سوي دیواري از تعهدات و 

رود که به  وظایفی پیش می
این . اند فراموشی سپرده شده

اي  تصمیمات در آینده
ناپذیر  دور اجتناب  چندان نه

آیا ضرورتی . خواهند بود
زایش بودجه نظامی و براي اف

دفاعی وجود دارد؟ آیا 
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هاي داخلی باید فداي  بودجه
هاي دفاعی در  افزایش هزینه

قالب قوانین بودجه کنونی 
مالیات  شود؟ بدون افزایش

در لیست حقوقی کارمندان 
توان امنیت  چگونه می

اجتماعی را حاکم کرد و قادر 
به حمایت از مزایاي سالمتی 

هاي  حاصل از مراقبت
این نیازهاي  زشکی بود؟پ

متناقض داخلی در رأس 
لیست جامعی قرار دارند که 
مسائلی همچون آموزش، 

ها و  جرم، ساخت بزرگراه
رشد نابرابر اقتصادي در 
میان شهروندان برخالف 

هاي کالن  گذاري سرمایه
هاي  گذشته در سیاست

اجتماعی را نیز شامل 
  . شود می

دانشمندان نیز همچون دیگر 
ن در این جامعه شهروندا
اگر . کنند زده زندگی می بهران

ها در بخش  گذاري سرمایه
علوم فناوري و تعهدات 

آموزشی که مستلزم  ةگسترد
اي کارآمد و  فناوري

نیروي  ۀبرانگیختن خردمندان
کاري است، تحقق یابد، آیا 

رسد که  زمان آن فرانمی
براي رفع این مشکالت به 

تر  هایمان نگاهی کلی اولویت
هاي  فکنیم؟ تعیین اولویتبی

ملی، مواد اصلی و منبع را به 
شکل عالی تهیه و پیشنهاداتی 
را در جهت حل مشکالت 

با این . کند عرضه می
که  توضیحات زمانی

بایست اتخاذ  تصمیمات می
شد و نیازها طی فرایند  می

 ۀتجزیه و تحلیل و عرض
پیشنهادات، برحسب اولویت 

شد، اهداف آن  بندي می رتبه
ا ناکامی و شکست مواجه ب

دولت تنها منبع . گردید
هاي ما در  گذاري سرمایه
در . علوم نیست ۀزمین

محصوالت الزم پیشرفته، 
به  بیش ترصنعت معموالً 

 ۀمراحل پایانی و نتیج

. یابد تحقیقات اختصاص می
مؤسسات بشردوست 
تعهداتی را در جهت حمایت 

دهند  از دانش و علم انجام می
صمیمات در و براي اخذ ت

گذاري و  مورد سرمایه ۀزمین
تحقیق دانشمندان، نیازمند 
یک اساس و مبناي کلی 

  .هستند
آیا توافق ملی یا حتی     
سه اولویت  ۀالمللی برپای بین

طوالنی مدت حاصل 
شود؟ آیا با هر یک از  می

هایی نیازها و  چنین لیست
تر قابل  مدت هاي کوتاه فرصت

اند؟ در حقیقت  شناسایی
دین توافقنامه از این نوع، چن

نگري  براي مثال طرح آینده
 ۀدر نیوزلند و راهبرد نقش

هاي کوتاه و  جاده براي طرح
بلندمدت که معموالً توسط 

صنعتی و دیگران  جامعه نیمه
 شوند وجود استفاده می

درکتاب . است  داشته
تعیین ((تحقیقاتی با عنوان 
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آقایان  ))اولویت در علوم
ن به هفت مارتین و ایروی

ویژگی ضروري و اساسی 
آمیز در  راهبردهاي موفقیت

کشورهاي ژاپن، کانادا، 
آلمان، سوئد و فرانسه اشاره 

  :کنند می
توافق و ضرورت  -1   

طرح، حتی اگر نتایج را 
  نمایان سازد،

موافق بر کسب نظر  -2   
  مسیر، ۀاکثریت در ادام

گیرندگان  تصمیم  گنجاندن- 3
  در بورس دولتی،

متخصصان   کردن  تقاعدم- 4
مشروعیت دادن به  ةدربار

  شده، تصمیمات نهایی اتخاذ
پیمانی مؤثر در جهت  - 5

  ها، عمل به یافته
داشتن منابع ضروري  - 6

ها و  گرایش ۀتجزی ۀدر زمین
ها و طراحی کردن و  ظرفیت
برداري از سفارشات و  بهره

  پیشنهادات،

  ها به کسانی اشاعه یافته - 7
کتشان که درگیري و مشار

  . مستلزم شناسایی نتایج است
  

  حسین اکبري: مترجم

  

  :منبع
- Sience, Vol 283,22 
GANUAR,1999.  

  


  

  موفقیت در راستاي نوآوري یا نوآوري کلید موفقیت
  جرهارد اسکرودر: نویسنده

  حسین اکبري: مترجم

 
دهندگان آلمانی پاییز  رأي

گذشته تصمیم به حمایت از 
یک جریان جدید سیاسی 

در نتیجه هدف بسیار . گرفتند
مهم دولت من افزایش 
استخدام و جذب نیروي کار 

همین منظور، باید  به. است
پذیراي عقاید جدید بوده و 
شهامت انتقادپذیري و تغییر 

هاي خود  طرز تفکر و شیوه
را داشت، زیرا ما در 

المللی تنها با  هاي بین رقابت

تکیه بر نوآوري و پیشرفت، 
دي، خدمات محصوالت تولی

مطلوب و تحقیقات و آموزش 
به موفقیت دست خواهیم 

ها کلیدهاي  یافت و این
بیش . موفقیت آینده هستند
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معطوف  R&Dین توجه به تر
این موضوع نه تنها . شود می
گیرد  کشور را دربر می ۀهزین

هاي عمومی نیز  بلکه در بحث
براي این موضوع اهمیت 

گرچه ما . اند چشمگیري قائل
از این حقیقت غافل نباید 

هاي  شویم که پیشرفت
توانند مستلزم  فناوري می

ایجاد شغل باشند، آنها 
همچنین در جریان توسعه 

هاي  تولیدات جدید فرصت
شغلی جدیدي را نیز ایجاد 

ها و  کنند و فروشگاه می
بازارهاي جدیدي در این 

  .شوند راستا فعال می
من معتقدم که یک رهبري     

هاي  ناوريخردمندانه در ف
پیچیده و پیشرفته جهت 

المللی و تضمین  رقابت بین
هاي شغلی درازمدت  فرصت

امري بسیار ضروري 
که  آید و از این شمار می به

گذاري در بخش  سرمایه

صنعت رشد چشمگیري 
  .داشته است بسیار خرسندم

مداران  گرچه سیاست    
توانند موفقیت نوآوري را  نمی

تضمین کنند ولی باید 
شیم و شرایطی ایجاد بکو

کنیم که پیشرفت و نوآوري 
. مورد حمایت و ترغیب شوند

به همین خاطر است که 
آموزش و پرورش، علم و 

ها و اصول  تحقیق از اولویت
شمار  مهم دولت آلمان به

 ۀمنزل این منابع به. آیند می
اولین مرحله پیشرفت و ترقی 

براي مثال . آیند شمار می به
رسیدگی به وضعیت 

انشجویان و حمایت از د
مؤسسات آموزشی در 

هاي  سطوح باال و اجراي طرح
 ۀساختمانی فوري و تهی

تجهیزات علمی در مقیاس 
گسترده از جمله این 

نهایتاً . عملکردها هستند
هاي علمی مانند  سازمان
تحقیقاتی آلمان،  ۀمؤسس

در  ))پلنک مکس(( ۀجامع
هاي  ها و بودجه افزایش هزینه

به  ))فرانهافر((خود و انجمن 
هاي اساسی و  پیشرفت

با این . اند بنیادین رسیده
وجود، افزایش بودجه به 

ما . تنهایی کافی نیست
هاي  همچنین باید شیوه

هاي علمی و  جدیدي در حوزه
در . تحقیقاتی ایجاد کنیم

سیاست تحقیقاتی ما، هدف 
شفافیت تحقیقات، مسؤولیت 

میان  بیش ترو رقابت بهتر و 
ا همانند دیگر ه دانشگاه

این کار . مؤسسات علمی است
 ةرا نه به جهت افزایش بازد

منظور  نظام تحقیقاتی بلکه به
توانا ساختن مؤسسات در 

دست آوردن جایگاهی مهم  به
هاي  و استراتژیک در رقابت

  .دهیم علمی جهان انجام می
هدف نهایی ما ترویج و     

هاي جدید  گسترش همکاري
ؤسسات هها، م میان دانشگاه

تحقیقاتی و بازار کار براي 
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در  بیش ترمشارکت هرچه 
ها  جهت تحقق یافتن نوآوري

هاي علمی در آینده  و پیشرفت
عموماً سیاست . است

هاي  تحقیقاتی، ترویج زمینه
ما . گیرد مشخصی را دربر می

هاي کلیدي شامل  فناوري
فناوري زیستی و مهندسی 
ژنتیک، مواد جدید، مهندسی 

ک، تحقیقات شیمی و فیزی
لیزري و فناوري میکسر و 

هاي  سیستم را در برنامه
خاصی مورد حمایت و توجه 

وجود یک مرکز . دهیم قرار می
قدرتمند  تحقیقاتی
  .ناپذیر است اجتناب

ولیت آینده به ئالگوي مس    
معنی رویارویی با مسائل 

بینی و نیازمند  غیرقابل پیش
 ةمدیریت ریسک و استفاد

اي مناسب ه صحیح از فرصت
است و بسیار بجاست اگر 
 ةبگوییم که فناوري مدرن ثمر

هاي تازه  خطرها و ریسک
همه، نباید  با این. است

اشتباهی صورت گیرد؛ همه 
چیز باید محدود شود و نباید 
اهداف با یکدیگر تالقی یابند، 
ترك معضالت اجتماعی و 
اخالقی براي سیاستمداران 
کافی نیست، بلکه محققان و 

مندان نیز باید دانش
  .پذیر باشند مسؤولیت

ما نیازمند یک رمز     
 ۀاخالقی هستیم که هم

دانشمندان جهان آن را 
من معتقدم که، . بپذیرند

امروزه باید، در مصرف 
منابع طبیعی کشور 

قابلیت ((جویی و اصل  صرفه
یکی از  ۀمنزل را به ))نگهداري

اصول اساسی و زیربناي 
ر د. فناوري جدید حفظ کرد

 ةجریان توسعه و استفاد
هاي حفظ  متداول از فناوري

انرژي و ذخیره منابع طبیعی 
ما قادر خواهیم بود که رشد 
اقتصادي را با حمایت از 

. مان منطبق کنیم محیط زیست
با عنایت به چنین 

طور قطع در  هایی به نوآوري
ها و  آینده پیروزي

هاي چشمگیري  موفقیت
  .دست خواهیم آورد به
  

  :شتپی نو

جمهوري  صدر اعظم -
  فدرال آلمان

  

  :منبع
Science, Vol 264,16 

APRIL, 1999. 
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گروه خالقیت و نوآوري 
مجتمع دانشگاهی علوم 
دانشگاه صنعتی مالک اشتر 
اولین و تنها گروه و مرکز 
علمی، آموزشی و پژوهشی 
دانشگاهی در کشور است که 

 ةطور تخصصی در حوز به
ت و اي خالقی رشته میان

این . کند نوآوري فعالیت می
 ةحوز 1377مرکز از سال 

اي علوم و  رشته علمی میان
فناوري خالقیت و نوآوري را 
در قالب گروهی مستقل، 
تخصصی و آکادمیک براي 

هاي  اولین بار در دانشگاه
گذاري و تأسیس  ایران بنیان
اهداف و  ۀاز جمل. کرده است

خالقیت و ((هاي گروه  برنامه
 ۀتدوین و عرض ))نوآوري

دروس خالقیت و نوآوري و 
همچنین کارآفرینی در 

پایه،   علوم(هاي مختلف  رشته
علوم انسانی، علوم فنی و 

، تدوین برگزاري )مهندسی
هاي کاربردي خالقیت و  دوره

نوآوري علمی و صنعتی، 
هاي پژوهشی و  انجام فعالیت
هاي علمی و  سایر برنامه

هاي  آموزشی در رشته
نوآوري و خالقیت، 

گذار،  بنیان. کارآفرینی است
مؤسس و مدیران این گروه 

مهدي گلستان  آقاي سید
هاشمی پژوهشگر علوم و 
فناوري خالقیت، نوآوري و 
کارآفرینی علمی صنعتی 

  .است

هاي این گروه  فعالیت    
  :عبارت است از

تدوین سرفصل دروس  -1   
جدید خالقیت و نوآوري، 
 خالقیت و نوآوري فیزیک،

خالقیت و نوآوري شیمی، 
مهندسی کارآفرینی، مهندسی 
کارآفرینی فیزیک، مهندسی 
کارآفرینی شیمی، 

شناسی خالقیت، خالقیت  روان
و نوآوري در مدیریت، 
  مدیریت خالقیت و نوآوري؛

عرضه و پیشنهاد  -2   
دروس فوق به وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوري و 

هاي فیزیک و شیمی  انجمن
تدریس در ایران، جهت 

  ها؛ دانشگاه
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تدوین سرفصل  -3   
هاي آموزشی فناوري  دوره

خالقیت صنعتی، مدیریت 
نوآوري صنعتی، مهندسی 
کارآفرینی صنعتی، خالقیت 

  در پژوهش؛
تدوین و پیشنهاد دروس  - 4

به  ))خالقیت و کارآفرینی((
وزارت آموزش و پرورش 
جهت تدریس براي 

  مدارس؛ آموزان  دانش
طرح تشکیل  پیشنهاد -5   
خالقیت و کارآفرینی (( ۀکمیت

به انجمن فیزیک  ))در فیزیک
  ایران؛

پیشنهاد طرح تشکیل  -6   
خالقیت و کارآفرینی (( ۀکمیت

به انجمن شیمی  ))در شیمی
  ایران؛

پیشنهاد طرح تشکیل  -7   
 ))شناسی خالقیت روان((کمیته 

  شناسی ایران؛ به انجمن روان
طراحی و تدوین طرح  -8   

هاي خالقیت  شهرك((تأسیس 
آن به  ۀو عرض ))و کارآفرینی
  مراجع ذیربط؛

طرحی و تدوین  -9   
تأسیس انجمن علمی خالقیت 

  و نوآوري ایران؛
طراحی و تدوین طرح  - 10   

هاي خالقیت و  سیستم((

براي  ))نوآوري صنعتی
ها و  استقرار در کارخانه

  مراکز صنعتی؛
برگزاري سمینارهاي  - 11   

آموزشی متعدد در  -علمی
ها و مراکز صنعتی  دانشگاه
  کشور؛

هاي  برگزاري دوره - 12   
آموزشی فناوري خالقیت 
صنعتی در مراکز صنعتی 

  کشور؛
برگزاري اولین  - 13   

همایش خالقیت و نوآوري در 
  .صنعت

مسیدمهدي گلستان هاش

  


