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ت ش خال ای  ی  و دل    ارا 
  
  

   محبت رئیسی،  منصور صادقی مال امیری

  :چکیده
کارگیری صحیح آن، عالوه بـر تـأمین نیازهـای درونـی،      خالقیت و اطمینان از بهسنجش 

با سنجش خالقیت . گردد وری و استفاده بهینه از امکانات و منابع می موجب توانمندی، بهره
یـک از افـراد سـازمان را کشـف نمـود      های هر  ها و استعداد توان توانمندی منابع انسانی، می
. را در جهت تحقق اهـداف سـازمانی توسـعه و پـرورش داد     ریزی و هدایت، آن سپس با برنامه

های سـنجش خالقیـت در ابتـدای ایـن مقالـه بـا        یابی به مؤلفه بدین منظور در جهت دست
های  مؤلفهاستفاده از روش توصیفی، عوامل مؤثر در خالقیت شناسایی و در ادامه مهمترین 

الزم به ذکر است که با توجـه بـه   . گیری اکتشاف گردید ها جهت سنجش و اندازه هر یک از آن
های سنجش خالقیت موجود، موضوع تحقیق بر اساس ادبیات خالقیت مورد  نارسایی روش

گـر آن اسـت    این مدل بیان. دست آمده است همطالعه قرار گرفته و در نتیجه آن، مدل تحقیق ب
  .شود م خالقیت در ابعاد محتوایی و فرایندی، سنجیده میکه مفهو

  

   :ها کلید واژه

  .، سنجش خالقیتیابی، انگیزش مسأله خالقیت،
 

                                                      
 )ع(نیحس امام اهدانشگ اریاستاد .

   Raisy244@yahoo.com )ع(دکترای دانشگاه امام حسین یدانشجو .

  25/12/88: تاریخ دریافت مقاله
 8/3/89:تاریخ پذیرش مقاله
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ه و نا  س، سال دوما ی پ سا ماره م ا ور   ، ٣٠،   ١٣٨٩داد  و 
  مقدمه 

 یى مـؤثر تقاضـا  نشده و برای آن نیزنهادینه  هنوزها  خالقیت در سازمانکه  نظر به این
راهی ها  سازمان دامه حیات، برای ارات و تحوالت فزاینده محیطییتغیو از طرفی  نداردوجود 

کارگیری صحیح خالقیت از اهمیـت بـه    جزء خالقیت باقی نگذاشته است لذا شناخت و به به
گیـری آن   دار بوده و برای ارتقاء سطح آگاهی افراد از خالقیت، سنجش و اندازهرسزایی برخو

هـا   آن رانو مـدی  هـا  اغلب سـازمان . موجب توسعه و بهبود استفاده از خالقیت خواهد گردید
سـرکوب   ، خالقیـت کارکنـان خـود را   ءو بـروز و ارتقـا   زمینه ظهـور  جای ایجاد نادانسته، به

هـای تـازه    راه ایـده ، خالقیت سرکوب شود این امر از این لحاظ اهمیت دارد که اگر کنند می
در بعضی مواقع هم چنین . یابی به توسعه باز خواهند ماند ها از دست بسته ودر نتیجه سازمان

صـادقی مـال امیـری،     ( توانند خالقیت خود را افزایش دهنـد  دانند چگونه می بیشتر افراد نمی
1385(.  

 فقـدان چنـین   هـم  علت فقدان سنجش و ارزیابی خالقیت و مسأله اصلی این است که به 
خوبی احساس نشده و اطمینـان از مطلـوب یـا     مدل جامع آن، اهمیت و ضرورت خالقیت به

گیری قـرار نگیـرد،    وقتی خالقیت مورد سنجش و اندازه. گردد اصل نمینامطلوب بودن آن ح
گرایی میسر نخواهد بـود   امکان کنترل و مدیریت آن وجود نداشته و در نتیجه بهبود و تعالی

و از طرفی عدم درک و شناخت صحیح مدیران از عوامل مؤثر بـر خالقیـت، موجـب عـدم     
ها و امکان توسـعه را از بـین بـرده و مـانع      رصتف بوده وموقع  های درست و به  گیری تصمیم

این مقاله با هدف ارائه مدلی برای سنجش خالقیت، در پـی  . گردد نهادینه شدن خالقیت می
بدین منظـور پـس از   . آن است که روشن نماید عوامل مؤثر در سنجش خالقیت کدام است

محتـوایی و فراینـدی بـا     های سنجش خالقیت در ابعاد ای کوتاه، مهمترین دیدگاه ذکر مقدمه
های مربوطه بیان گردیده و در پایـان نیـز بـا     ها و مؤلفه تشریح عوامل سه گانه هر یک از آن
 .گیری خواهیم پرداخت ارائه مدل مفهومی به بحث و نتیجه

 عوامل مؤثر در سنجش خالقیت 
با  سنجش عملی آن را، مفهومی آن خالقیت از جمله مفاهیمی است که پیچیدگی نظری و

اند که باشناخت عناصر  نظران این حوزه تالش کرده اما صاحب. رو ساخته است هدشواری روب
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ت ش خال ای  ی  و دل  ارا 
 طـوری کـه   بـه . کاهش دهندرا تاحد ممکن  های خالقیت، سطح پیچیدگی نظری آن ویژگی و

ایـن   .و بررسی قرار داد مطالعه را در ابعاد محتوایی و فرایندی مورد خالقیتتوان  امروزه می
تواننـد مفهـوم خالقیـت را کـه چنـد بُعـدی و        ش تکمیلی برای هـم داشـته و مـی   دو بُعد نق

  . به تصویر بکشند» کل یکپارچه«صورت یک  الوجه است را به کثیر

  دیدگاه محتوایی  - 1

. باشد های شخصیتی، شناختی و انگیزه افراد می عمده مطالب این دیدگاه، در مورد ویژگی 
  )1387سام خانیان، (

را در سـال  ترین نظریه مربـوط بـه خالقیـت     جامع است که مریکاییآشمند دان 1گیلفورد
هـای اصـلی تفکـر یـا      خالقیـت یکـی از جنبـه    وی معتقد اسـت کـه   .ارائه داده است 1959

اطالعـات و نمادهـای کسـب     فرایند بازآرایی یا تغییر تفکر عبارت است از. است اندیشیدن
دار ذهـن بـرای حـل     هـای جهـت   فعالیت ،به عبارت دیگر. شده موجود در حافظه درازمدت

  . مسأله
عـادت   از عرف و فرق دارند وعمل خود با دیگران  افرادی که تفکر واگرا دارند درفکر و

ـ  های خالق و روش شوند و دور می بـرعکس، کسـانی کـه از ایـن      .برنـد  کـار مـی   هجدید را ب
عـادت   از عـرف و  عمـل خـود   در فکـر و  گرا دارند و خصوصیات برخوردار نیستند تفکر هم

تفکـر واگـرا یعنـی     نشان داده شده است )1(ی  طور که در شکل شماره همان. کنند پیروی می
گـرا یعنـی    تفکر هـم  عرف اجتماع است و سنت و ،دور شدن از نقطه مشترک که همان رسم

  . نزدیک شدن به آن نقطه

  
  )سمت چپ(گرا  تفکرهمو  )سمت راست(واگرا  مفهوم تفکر): 1(ی  رهشکل شما

                                                      
1. J.P Guilford 

نقطه 
 مشترک

نقطه 
 مشترک
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ه و نا  س، سال دوما ی پ سا ماره م ا ور   ، ٣٠،   ١٣٨٩داد  و 
کند از این رو نقش این نـوع   گرا برای هر مسأله یک راه حل واحد درست تولید می تفکر هم

حل مختلف  ای راه از سوی دیگر تفکر واگرا به مجموعه. تفکر در سنجش هوش بسیار مهم است
راینـد آفریننـدگی یـا    شود و از این جهـت ایـن تفکـر در ف    برای یک مسأله یا فرضیه منجر می

در واقـع بسـیاری از اوقـات تفکـر واگـرا بـا خالقیـت یـا         . کنـد  خالقیت نقش اساسی ایفاء می
  . های تفکر واگرا هستند های خالقیت آزمون رود و غالب آزمون آفرینندگی مترادف به کار می

ل، ارائه نمود خالقیت را در قالـب فراینـد، محصـو    1962در تحقیقی که در سال  1تورنس 
یـک گـام موفـق در     :کنـد  گونه تعریف می او خالقیت را این. کند شخصیت و محیط بررسی می

ها، دور شدن از مسیر اصلی، قالب شکنی، باز بودن در تجربـه کـردن و اجـازه دادن بـه      نداشته
 .ها و دیدن ارتباط بین چیزهـا  یک چیز برای هدایت کردن چیز دیگر، دوباره ترکیب کردن ایده

هـاى  ه تورنس، خالقیت عبارت از حساسـیت بـه مسـائل، کمبودهـا، مشـکالت و خال     از دیدگا
ی این کمبودهـا، ارزشـیابى و    هایى درباره  موجود در دانش بشرى، حدس زدن و تشکیل فرضیه

  .گیرى  ها و در نهایت نتیجه ها، اصالح احتمالى و آزمون مجدد آن  ها و فرضیه  آزمایش حدس
 1976در تحقیق خود در سـال   القیت و استاد دانشگاه هاروارد،صاحب نظر خ 2آمابیلترزا 
تفکـر  (هـای شخصـیتی    ویژگـی  ،)تخصص(شناختی  مهارت: داند دارای سه مؤلفه میرا خالقیت 

روی هـر سـه ایـن     ،مـدیران در این زمینه تواند درونی و بیرونی باشد،  و انگیزش که می )خالق
روی انگیزش کارکنان بیشتر از دو مؤلفه دیگر تأثیر ولی بر  اثرگذار باشندتوانند  خصوصیات می

بستر اصـلى رشـد خالقیـت     آمابیل معتقد است، محل تالقى این سه عنصر اصلى. گذار هستند
  . است

هـای سـنجش خالقیـت را بـه دو      ، رویکـرد 2008، در تحقیق خود در سـال  ویاللباارنستو 
  .ارائه داده است) بخشی( و اجتماعی) های شخصیتی تفکر واگرا، ویژگی(صورت فردی 

گـذاری   مـدل سـرمایه  «بـر اسـاس    انجام داد 1991استرنبرگ نیز در تحقیقی که در سال 
طبق . ها دارند معتقد است که افراد خالق تمایل به خرید کم و توان فروش زیاد ایده» 3خالقیت

  . است و مرتبط به هم این تئوری خالقیت مستلزم شش منبع متمایز

                                                      
1. Torrance 
2. Teresa Amabile 
3. Investment Theory of Creativity 
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ت ش خال ای  ی  و دل  ارا 
  کری؛های ف توانایی - 1
  دانش؛ - 2
 تفکر؛های  شیوه - 3
 شخصیت؛ - 4
 انگیزش؛ - 5
 .محیط - 6
معتقد هستند که توانمندی ناشی از خالقیت، بر اساس سه ) 2001(باکینگهام و کلیفتون  

نژاد،  باکینگهام و کلیفتون، ترجمه رضایی(عنصر هوشمندی، دانش و مهارت امکان پذیر است 
هـای دیگـر نیـاز بـه      ماننـد کوشـش  در خالقیت ه«: پیتر دراکر نیز معتقد است که). 1382

  ). 1373دراکر، ترجمه واحدی، (» استعداد، دانش و مهارت دارد
) عشق آموختن کنجکاوی، عطش اکتشاف، شوق سازندگی(تارو، چهار ویژگی ذاتی انسان  

نام برده و استفاده از دانش و تخصص مبتنی بر خالقیت را برای موفقیت در قرن بیست یکم 
  ).1381تارو، ترجمه کیاوند، (داند  ضروری می
دانشگاه هاروارد، با بررسی اطالعات آزمایشگاهی و مطالعه زنـدگی نامـه    استاد 1پرکینزی

الگوی پورکینزی شش . را مطرح کرده است» ای خالقیت الگوی برف دانه«افراد خالق نظریه 
 د دارد، در بـر شناختی مرتبط و در عین حال، متمایز را، که در افراد خالق وجو خصیصه روان

  :گیرد می
چه  یعنی میل شدید به سادگی و ایجاد نظم و معنا بخشیدن به آن :عالقه وافر به نظم •

  . نابسامان است که ظاهراً آشفته و
جـوی مسـأله   و  افراد خالق با مطرح کـردن سـؤال درسـت و جسـت     :طرح مسأله  •

یا عدم امکـان   و به امکان شناختهتخصصی خود را  توانند حد و مرز رشته درست می
  .گسترش آن پی ببرند

دهد نسبت به مسـائل دیـدی    فعالیت ذهنی به افراد خالق مجال می :فعالیت ذهنی  •
  .تازه و نگرش نوین بیابند

                                                      
1. Porkinsy 
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ه و نا  س، سال دوما ی پ سا ماره م ا ور   ، ٣٠،   ١٣٨٩داد  و 
  .باکی گویند را بی است همراهعالقه به انجام کارهایی که با ریسک  :بی باکی  •
سـازند کـه    ی خـود مـی  اگر این ویژگی نباشد، افراد خالق جهانی برا :عینیت گرایی  •

  .حقیقتی ندارد
دهند و  افراد خالق کارها را به خاطر لذت و رضایت بخشی انجام می :انگیزه درونی  •

   .کنند، دوست دارند آن می انجام تالشی را که برای

های خود شش عامل را در خالقیـت   در بررسی) 1997( روبرت استرنبرگ و لیندا اوهارا
  :دان ستهنادآن رافراد مؤثر د

ای محدود و کسب تجربه و تخصص در سالیان  ای در زمینه داشتن دانش پایه :دانش •
  ؛متمادی

توانایی ارائه ایده خالق از طریق تعریف مجدد و برقراری ارتباطـات   :توانایی عقالنی •
 ل؛ ئجدید در مسا

  ؛سبک فکری •
  شوند؛  میهای خود برانگیخته  برای به فعل درآوردن ایده افراد خالق عموماً :انگیزش •
های شخصیتی ماننـد مصـر بـودن، مقـاوم      دارای ویژگی افرادخالق عموماً :شخصیت •

رنگ  و داخلی و نیز مقاوم بودن در مقابل وسوسه هم خارجی فشارهای بودن در مقابل
  جماعت شدن هستند؛

  . یابند های حمایتی بیشتر امکان ظهور می در داخل محیط افراد خالق عموماً :محیط •
هـای   های مطرح شده، سه عامل ُبعد محتوایی شـامل انگیـزش، ویژگـی    ه دیدگاهبا توجه ب

  :باشد شرح زیر می ههای شناختی ب شخصیتی و مهارت

   انگیزش )الف

دارد که بـدون    را بر آن می اوی درونى فرد است و  ابعاد انگیزشى خالقیت ناظر به انگیزه
اش   گیر به کار مورد عالقهشکل مستمر و پی داشته باشد، به آن که الزاماً پاداش بیرونى وجود

  . )1383فر،  قاسمی(بپردازد 
ی درونى افراد داراى اهمیت بیشترى در خالقیـت   که انگیزه معتقداست) 1990(آمابیل 

اگر افراد از ابتدا به کار خویش عالقه داشته باشند و با لذت و رضایت وارد کار شوند، . است
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ت ش خال ای  ی  و دل  ارا 
اهمیـت انگیـزه درونـى در تحقیقـاتى کـه از      . خود نشان دهنـد  توانند خالقیت بیشترى از می

 گـردد   آوران، نویسندگان، دانشمندان و هنرمندان به عمل آمده است، مشخص می  زندگى نام
  .)1385امیری،  صادقی مال (

بـا   را، هـای آن  دانـد و مؤلفـه   انگیزه را یکی از پنج جزء هوش عاطفی می ،)1998(گولمن 
باربـارا و کیمیـا   . نشـان داده اسـت   رای موفقیت و تعهد قوی به سـازمان میل قوی ب: عناوین

سیکز نتمـی  . دانند برابری توانمندی فرد و چالشی بودن کار را، نشانه افراد خالق می) 2003(
  معتقــد اســت کــه برابــری چــالش و توانمنــدی موجــب رضــایت و افــزایش ) 1990(هــالی 

ندی و چالش کـاری موجـب تحریـک خالقیـت     برقراری تناسب بین توانم. گردد میخالقیت 
  .است

  های مربوط به خالقیت  های شخصیتی یا مهارت ویژگی )ب
هـاى خـالق    خالقیت شامل ویژگی های مربوط به یا مهارت) غیرشناختى( شخصیتیابعاد 

است که در سـطح افـراد مشـابه کمتـر      پذیری پذیری و ریسک ابهامدر امور حرکتى، هنرى، 
معتقـد هسـتند کـه خالقیـت فـرد تـابع       ) 1993(وودمـن و سـاویر   . بـود  توان شاهد آن  می

هـا را در   توان این ویژگـی  می) 1989(چنین به نقل از آمابیل  هم. های شخصیتی اوست ویژگی
تـوان    خالقیت را مـی  برعوامل مؤثر ).  1385امیری،  صادقی مال ( .بزرگسالی نیز پرورش داد

ی، و یتهـای شخصـ    عوامل فردی مربوط به ویژگی :کردی فردی و محیطی تقسیم  به دو دسته
عوامل فردی از دیدگاه . های فرد در ارتباط با دیگران مرتبط است  عوامل محیطی به موقعیت

  : از نددانشمندان عبارت
نیاز به موفقیت، اعتماد به نفس، ابهام پذیری، ریسک پـذیری،  (های شخصیتی   ویژگی  -

  ؛ ..)استقالل و
  ؛ خودانگیزی  -
  ؛ های شناختی خاص  توانایی -
   ؛تمایل به خطر کردن -
  ؛ تخصص در رشته -
  . تجارب متنوع -
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ه و نا  س، سال دوما ی پ سا ماره م ا ور   ، ٣٠،   ١٣٨٩داد  و 
پذیری نقش اساسی  ابهام پذیری و ریسک: های شخصیتی خالقیت دو مؤلفه در بین مؤلفه
  . را بر عهده دارند

اقدامات خالق اساساً در پاسـخ بـه ابهـام رخ    . پذیرش ابهامات زمینه ساز خالقیت است
  عنـوان یـک فرصـت    بنابراین بایستی همواره با ابهـام بـه  . شود درون ابهام معنی میداده و از 

  . برخورد کرد
وجـو در جهـت پـی بـردن بـه       معتقد است که تنها میل، کشش و جسـت ) 1998(بوهم 

تواند شخص را آماده پذیرش خطر نماید، زیرا یک اقدام جدید  چیزهای ناشناخته و مبهم می
منجر شود و یا در صورت موفقیت، از سوی دیگران به رسـمیت   ممکن است کالً به شکست

از طرف دیگر افراد باید با جسارت و بدون ترس تشویق به آزمایش شـوند و  . شناخته نشود
لنـد و  ) 1381نژاد،  بوهم، ترجمه حسینی. (اشتباهات به صورت موفقیت آموزش ملحوظ شود

عنـوان   و در صورت شکسـت آن را بـه  . پذیر هستند جارمند معتقدند که افراد خالق، ریسک
لنـد و جـارمن،   (دهند  منبع تجربه دانسته و از طریق پشتکار و استقامت به راه خود ادامه می

  ).1379زاده،  ترجمه قاسم

   شناختى های مهارت )ج
نیز نـاظر بـر وجـود     های شناختی مربوط به موضوع، حقایق و اصول یا مهارت ابعاد شناختى
ها   هاى بیشترى دارد و جریان تولید ایده  فرد خالق توانمندى تولید ایده. د استتفکر واگرا در فر
بـا اسـتفاده    هایش  او در جریان تولید ایده. پذیرى ذهنى باالترى برخوردار است  نزد او از انعطاف

هـا بـه ذهـن      کند که این ایده  هایى بدیع و ابتکارى نیز تولید می  ایدهاز هوش و دانش تخصصی، 
اند و بر همـین   گیلفورد و تورنس از بُعد شناختى به خالقیت نگریسته. کند  متر کسى خطور میک

اى تفکـر    گیلفورد در آزمون چهارگانـه . اند هاى خویش را از خالقیت تدوین کرده  اساس، آزمون
سـتفاده  موارد ا. سیالى فکرى، سیالى کالمى، سیالى بیانى، سیالى تداعى: سنجند، مانند  واگرا را می

  . هاى مشابهى اختصاص دارد  آزمون تورنس نیز به موقعیت... ، طراحى وءاز اشیا
ی تفکر جانبى یا افقى را در تبیین  نیز با نگاهى شناختى به خالقیت، نظریه) 1992(دوبونو 

دوبونو در . ی گیلفورد و تورنس است خالقیت ذکر کرده است که مشابه تفکر واگرا در نظریه
وى معتقد است کـه تفکـر عمـودى    . جانبى، تفکر عمودى را نیز مطرح کرده استکنار تفکر 
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ت ش خال ای  ی  و دل  ارا 
شود در حـالى کـه تفکـر جـانبى یـا خـالق،         ی آن می هاى ذهنى و توسعه  موجب ایجاد قالب
  .کند  هاى جدیدى را ایجاد می  دهد و قالب یها را تغییر م  ساختار این قالب

  فرایندی دیدگاه - 2
منظور از فرایند . اند عنوان یک فرایند در نظر گرفته هن خالقیت را بای دیگر از محققا پاره

قبلی مورد تحلیل قرار گرفتـه و  های  یعنی برای نیل به خالقیت مراحلی را طی نموده و تجربه
کـه بـه   ) 1387سـام خانیـان،   (آورد  دست می ها، الگوهای تازه و افکار جدید به با ترکیب آن

  .کند می ها اشاره ی از آنهای نمونه
به چاپ رسـاند کـه در آن    1926در سال  »هنر تفکر«اثر خود را به نام  1سگراهام واال

 ها مدلی که توسط وی از خالقیت ارائه شد، دیدگاه. های فرایند خالقیت ارائه شد اولین روش
   :توضیح داده شده است زیرای  را به همراه دارد که توسط فرایند مرحله هایی و روشنگری

   ه؛لأتعریف مسأله، مشاهده و مطالعه مس، یآمادگ -
  ؛درگیری و تمرکز ذهنی بر روی مسأله -کمون یا نهفتگی -
  ؛شود نمایان مییا راه حل مسأله لحظه ای که ایده جدید  - اشراقظهور و  -
  .اثبات یعنی آزمون کردن ایده ناشی از مرحله اشراق -

  : داند فرایند خالقیت را شامل شش مرحله زیر می) 1953(اسبورن 
  تعریف مسأله؛ - 1
  آماده سازی؛ - 2
  یابی؛ ایده - 3
  ها؛ توسعه ایده - 4
  ها؛ ارزیابی ایده - 5
  .انتخاب ایده - 6

ای  با تعیین روابط بین مراحل خالقیت و اجزاء خالقیت، مدل پنج مرحله) 1983(آمابیل 
  : را ارائه نموده است

                                                      
1. Wallas 
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ه و نا  س، سال دوما ی پ سا ماره م ا ور   ، ٣٠،   ١٣٨٩داد  و 
  ارائه مسأله؛ - 1
  آمادگی؛ - 2
  تولید ایده ها؛ - 3
  اثبات؛ - 4
  .ارزیابی نتایج - 5

مدل خـود   ،های فرایند خالقیت ر اساس تحقیقاتش در مورد مدلب 1996 در سال نیز پلسک
بـوده و  هـای قبلـی    این مدل تلفیقی از مـدل . ارائه کرد ،را تحت عنوان چرخه خالقیت جهت دار

  :عبارت است ازچهار مرحله کلی آن . باشد و هشت مرحله تفصیلی می چهار مرحله کلی دارای
  ؛آمادگی - 1
  ؛تخیل - 2
  توسعه؛ - 3
  .عمل - 4

، )یـابی  حقیقـت ( یابی های مطرح شده، سه عامل ُبعد فرایندی شامل مسأله با توجه به دیدگاه
  :باشد شرح زیر می به اجراءایده یابی، اثبات و 

  )یابی حقیقت( یابی مسأله )الف
گویند یعنی فرد به دنبـال یـافتن راه حلـی    » مسأله«فاصله بین هدف و وضعیت موجود را  

توان آن را حل نمود و لذا فـرد   است که با اولین پاسخ وارده به ذهن نمیاست و ویژگی آن این 
  .به دنبال یافتن راه حلی برای آن بوده تا وضعیت نامطلوب بهبود یابد

. و نه حل مسائل به صورت روشن داند حل مسأله می ویژه از را نوعی خالقیترابرت گانیه 
له ساز به منظور انتخـاب و روشـن نمـودن آن    مسأهای  مسأله یابی یعنی، تجزیه و تحلیل زمینه

یابی خود بـه دو شـیوه    مسأله). 1385امیری،  صادقی مال( ای که باید با آن برخورد گردد مسأله
  : بیان شده است) 1953(زیر توسط اسبورن 
تعریف مسأله مستلزم شناسائی و انتخاب مسأله و هدف یـا جهـت دادن    :تعریف مسأله

یا بـه  . مودن آن استی مسأله، مهمتر از حل نه انیشتن گفته، شناسایطور ک همان به آن است
ــوی ــه ی مســألهگفتــه جــان دی   خــوبی مشــخص شــده باشــد، پنجــاه درصــد حــل  ای کــه ب

  . شده است 
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ت ش خال ای  ی  و دل  ارا 
هـای مربـوط بـه     آوری و تجزیـه و تحلیـل داده   آماده سازی نیازمند جمـع  :آماده سازی

اطالعـات ذخیـره شـده قبلـی و     : دارددر آماده سازی دو نوع اطالعات وجود . موضوع است
متغیرهـای مـؤثر بـر     بابایست هرگونه اطالعات مرتبط  در این خصوص می. اطالعات جدید

  . وجود آورد ها ارتباط معنی داری به رفتار مسأله را شناسایی و لحاظ نمود و بین آن

  ایده یابی )ب
گوینـد   د را ایده مـی رس چه برای حل یک مسأله، به ذهن می در یک تعریف ساده، هر آن

هـای   ایدهیابی یعنی  ایده. که به چه میزان، عملی، کاربردی و یا منطقی است صرف نظر از این
بر این اساس، تفکر خالق فعـالیتی ذهنـی   . های نو و مغایر با عادات و انتظارات جدید و انگیزه

حـل و عبـور از   بـرای   )گزینـه (مورد نظر، ما را به ایـده  ) مسأله(است که در مورد موضوع 
  . شامل ایده سازی و ایده پروری به شرح ذیل استیابی خود  ایده. رساند موضوع می

در این مرحله صـورت  ) جدید فردی یا گروهیهای  تدبیر ایده(خلق ایده  :ایده سازی -
تواند از حـل یـک مسـأله مشـخص تـا خلـق یـک         گیرد، تمرکز بر این بخش می می

   .متغیر باشدمحصول یا توسعه کسب وکار جدید 
و  هـای دیگـر   های حاصله، افزودن ایده انتخاب مفیدترین ایده از بین ایده :پروری ایده -

ها در موارد  ایده. ها از طریق تغییر، ترکیب و غیره است به جریان انداختن مجدد ایده
بایـد قابلیـت اجرایـی     لـذا  ،چندان جنبه اجرایی ندارند شماری در حالت خام خود، بی

ها به حد کفایت افـزایش داد   هماهنگی را در آن عواملها را باال برد و  یدهشدن این ا
  .تا بتوانند آشکار شوند

  )اثبات و اجراء(راه حل یابی  )ج 
تـرین و   انتخاب کم هزینههای بالقوه بر اساس ضوابط و  یابی یعنی ارزیابی راه حلراه حل 

و اجراء هستند کـه  ) گزینش(انتخابکه شامل ارزیابی،  ترین راه برای رسیدن به هدف سریع
 : گردند به شرح ذیل بیان می

توانـد   که، تا چه حد یـک ایـده بـالقوه مـی     ست از، فرایند تعیین اینا عبارت :ارزیابی -
صـورت   در جریان ارزیابی باید به. مسأله ما را حل کند یا با شرایط ما وفق داده شود
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ه و نا  س، سال دوما ی پ سا ماره م ا ور   ، ٣٠،   ١٣٨٩داد  و 
آوری شـده انـد، بـر     ی فراوانی که جمعها که ایده این. مند قضاوت کنیم منطقی و نظام

های ارزشمند و جدید  اساس معیارهای مشخص شده، مورد بررسی قرار گرفته و ایده
  .آید می دست  به

های پیشنهادی طبقه بنـدی شـد، توجیـه راه     وقتی راه حل :و اجرا) گزینش(انتخاب   -
بهتـرین   اب شده،حل به خود و دیگران و تهیه برنامه عمل و پیاده کردن راه حل انتخ

  . کار خواهد بود

  گیری  بحث و نتیجه
هـا دارد   ها و سـازمان  جا که خالقیت نقش حیاتی در بهبود و تکامل زندگی انسان از آن

گیری قرار داد تـا   بایست آن را مورد سنجش و اندازه لذا برای اعمال کنترل و مدیریت می
هـای موجـود سـنجش     روش .اطمینان از مطلوب و یا نـامطلوب بـودن آن حاصـل گـردد    

فراگیـر و دقیـق نبـودن، طـوالنی      خالقیت مانند آزمون گیلفورد و آزمون تورنس به دلیل
  درسـتی  بودن، تاکید بر یک نوع تفکـر و عـدم توجـه بـه عوامـل گروهـی و سـازمانی بـه        

گیری و سنجش قرار دهنـد،   توانند پدیده چند بُعدی و پیچیده خالقیت را مورد اندازه نمی 
ژوهش، دو بُعـد اصـلی     براسـاس ادبیـات پ  . که دارای روایی و اعتبار باالیی هستند هرچند

ــت    ــرار گرف ــد ق ــورد تاکی ــدی م ــوایی و فراین ــی محت ــت یعن ــوائی .خالقی ــد محت   در بُع
  : سه عامل 
  ؛انگیزش -1
   های شخصیتی؛ ویژگی -2
  های شناختی مهارت -3

  : و در بُعد فرایندی نیز سه عامل
  ؛یابی مسأله - 1
  ؛یابی ایده - 2
  ت و اجراء، اثبا - 3

هـای   و با استفاده از روش توصیفی، ویژگـی  صورت اکتشافی مورد شناسایی قرار گرفت به
  . ها بیان گردید هریک از آن
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  های خالقیت ابعاد و مؤلفه): 1(ی  جدول شماره

  ها مؤلفه عوامل ابعاد مفهوم

  خالقیت

  بُعد محتوایی

 تمایل به موفقیت  انگیزش
چالش پذیری

 ی شخصیتیها ویژگی
 ابهام پذیری
ریسک پذیری

 هوش و استعداد  های شناختی مهارت
 دانش و تخصص

  بُعد فرایندی

 تعریف مسأله  مسأله یابی
آماده سازی

ایجاد ایده  ایده یابی
 پروراندن ایده

 انتخاب  اجراء و انتخاب
  اجراء

ی شـده بـا مفهـوم    عوامـل شناسـای  ط بـین  بر اساس مبانی نظری تحقیق، روابدر ادامه 
شـکل  ( مدل مفهـومی تحقیـق   ذکر گردید و بر این اساس) 1(ی  در جدول شمارهخالقیت 

  . شدطراحی  )2ی  شماره

  مدل مفهومی تحقیق): 2(ی شکل شماره

محتوایی

فرایندی

 چالش پذیری

 میل قوی به موفقیت

 ابهام پذیری

 ریسک پذیری

 هوش و استعداد

 تخصص دانش و

 تعریف مسأله

 آماده سازی

 ایجاد ایده

 پروراندن ایده

 انتخاب

 اجراء

 انگیزش

 های شخصیتیویژگی

 های شناختیمهارت

 مسأله یابی

ایده یابی

 انتخاب و اجراء

 خالقیت
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ه و نا  س، سال دوما ی پ سا ماره م ا ور   ، ٣٠،   ١٣٨٩داد  و 
در . هاست ریزی منابع انسانی سازمان یکی از موارد کاربرد سنجش خالقیت، در برنامه

استخدام و جذب، بهسازی و آموزش، نگهداری و کاربرد با تعیین وضعیت موجود و 
ها و  در صورت شناسایی میزان توانمندی. توان از آن استفاده نمود وضعیت مطلوب می

کار گرفت که  شان به ها را در کار مورد عالقه توان آن استعدادهای هر یک از کارکنان می
وری و استفاده بهینه  از قبیل افزایش کیفیت محصوالت، افزایش بهره در این صورت آثاری
  .خواهد داشت در پی از منابع را به همراه
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ت ش خال ای  ی  و دل  ارا 
  :منابع 
حسـینیان   ترجمـه حسـین   ،خالقیت را چگونه از بین ببـریم ، )1379(تراز آمابیل، - 

  .103شماره ، زرنقی، تدبیر
، عظیمیپروین  و زاده قاسم حسن ترجمه ،شکوفایی خالقیت، )1381(آمابیل، ترزا  - 

  . نو دنیای :تهران
حسـن  ترجمـه   ،استعداد همگانی ابداع وخالقیت پرورش، )1371( اسبورن، آلکس - 

 . نیلوفر :، تهرانزاده قاسم

ترجمـه   ،و حل خالق مسـائل  خالقیتآموزش کاربردی ، )1381(اسبورن، آلکس  - 
  .قصیده سرا :تهرانزاده،  قاسمحسن 

ـ   -  ترجمـه  ، هـا  کشـف توانمنـدی  ، )1382( ون، دونالـد باکینگهام، مـارکوس و کلیفت
  .فرا :عبدالرضا رضایی نژاد، تهران

  .یساق :حسین نژاد، تهران ترجمه محمد علی ،درباره خالقیت، )1381( بوهم، دیوید - 
  . فرا :تهران، کیاوند عزیز ترجمه، آفرینان ثروت، )1381( تارو، لستر - 
 ،تـدبیر  واحـدی،  صـالح  ترجمـه  ،یتای علمی بنام خالق رشته ،)1373( دراکر، پیتر - 

  . 43 شماره
 :، تهـران خالقیت و نوآوری درسازمان آموزشی، )1387(سام خانیان، محمد ربیـع   - 

  . انتشارات رسانه
موسسـه   :تهـران  ،در سـازمان  نهادی کردن نوآوری ،)1387(سلطانی تیرانی، فلورا  - 

  .رسا فرهنگی
 فرد،گـروه،  یسـتمی؛ س خالقیـت رویکـردی  ، )1385(منصـور  صادقی مال امیـری،  - 

  ). ع(انتشارات دانشگاه امام حسینو  موسسه چاپ :تهران، سازمان
  . قصیده سرا :، تهرانمکانیسم تفکر، )1383(فر، نصرت اله  قاسمی - 
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ه و نا  س، سال دوما ی پ سا ماره م ا ور   ، ٣٠،   ١٣٨٩داد  و 
حسـن   ،ترجمـه  ،آینده آینده خالقیت و خالقیت، )1379(لند، جورج و جارمن، بت  - 

  . اهیدن :تهران، زاده قاسم
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