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 مقدمه
 

 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 انی جاعل فی االرض خلیفه هو اذ قال ربک للمالئک

 301آیه  .قرآن کریم سوره مبارکه بقره

هندبوك خالقيت كمبريج كه هم اكنون در دست شماست حاصل تالال  محققاناله دو اسالتاد طالرا      

و اوكالهماست. پروفسور جيمز سي كافمن كاله امالرو  ا    ( سن برناردينو) كاليفرنيااول دانشگاه های ايالتي 

سرآمدترين استادان رشته روان شناسي خالقيت است و پروفسور رابرت استرنبرگ نيز ا  محققان بالزرگ  

در رشته روان شناسي تربيت در اين اثر بسيار با ار   ما را به اعماق خالقيت بشالری بالرده و در مفالاهيم    

مالارك ای. رونرالر و رابالرت ا .    "بنيادی خالقيت ما را با تحقيق چشم اندا  تاريخي پژوهش خالقيت اثر 

 آشنا خواهند كرد. "آلبرت

ی اين اثر گران سنگ را دوست عزيز و انديشمندم جناب آقای دكتر مرتضالي شالعباني   ترجمه

   سالا ماني باله همالراه    دار و صاحب نام عرصه آمالو ا  مديران، محققان و پژوهشگران جوان آتيه

خانم دكتر ليال بيگدلي كه ا  استادان رشته فلسفه تعليم و تربيت هستند در كالاری مشالترك باله    

مايه با انتخاب اين اثر و ترجمه خوب آن، نشاني ماندگار برای اند. اين دومحقق گرانانجام رسانده

جای گذاشته اند. آنچه در ايالن  ايرانيان دست اندكار در عرصه تعليم و تربيت به ويژه خالقيت به 

بوك است تا بتوانيد نحوه اسالتفاده ا  آن را باله آسالاني    آيد مروری بسيار گذرا به اين هند مي متن

 در دست داشته باشيد.

 گويند: مي نويسندگان اين اثر به ما( الف

چاله  ) اسالت كاله محتالوی   ( چه وقالت ) های تاريخي خالقيت در  مان مربوطفراينداهميت  -1

مند درگير با عميق ترين پرسالش هالا   جستجوگران عالقه فرايندكنند و در اين  مي تعيين را( چيز

تالرين  ترين مفالاهيم بشالری باله برجسالته    بيني نشده اند با استفاده ا  كهنكه در صدد نتايج پيش

 اند.ها در تاريخ دست پيدا كردهخالقيت

وهش در ذهالن اسالت.   اماآنچه دارای بيشترين اهميت در پژوهش اسالت، داشالتن مفهالوم پالژ    

آموختگالاه  متاسفانه با سابقه نزديك به صد سال دانشگاه در ايران اكثريت قريب باله اتفالاق دانالش   

گذاران پژوهشي بر اين تصورند كاله بالا تخصاليو بودجاله     دانشگاهي ايران ا  آن غافلند و سياست

                                                           
جانشالين حضالرت   "رسد شايد يري ا  مهم ترين ويژگي های انسان نسبت به ساير موجودات برای انتخاب قطعالي پروردگالار جهالان باله عنالوان       مي به نظر. 1

های منحصر به فالرد بشالر در ايالن جهالان      كردن انسان باشد. خلق و خالقيت ا  جمله ويژگي "خلق"در آنچه قابل لمس است )في االرض( خصوصيت  "حق

 كند. مي هستي )قابل لمس( است. اين كتاب ابعاد اين خلق كردن را برای ما تشريح

.. 
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نالد و  توانند مفهوم پالژوهش و فعاليالت هالای پژوهشالي را گسالتر  ده      مي پژوهشي و افزايش آن

-يابد مغا ه ها و دكالان  مي جالب توجه است كه هر چه مقدار دانشجويان مقاطع پژوهشي افزايش

ای مالوثر و عملالي بالرای فهالم جهالان      يابد.  يرا پالژوهش شاليوه   مي های فرو  پژوهش گستر 

 ای اين مفهوم شرل نگيرد بالا تزريالق پالول، آيالا پالژوهش رونالق      پيرامون است حال اگر در جامعه

 گيرد؟! مي

را درك نرند امرالان ايجالاد پالژوهش و ا  آن     "آگاهي ا  آگاهي ظرفيت خلق كردن"انسان  تا

 طريق امران خالقيت موثر را درك نخواهد كرد.

 آنچه در تاريخ خالقيت و به ناچار در تاريخ پژوهش قابل مالحظه است: -2

 احسا  مسئوليت دانشگران نسبت به علم به عنوان يك نهاد  ( الف

انتشار نتايج علمي با هدف روشن ساختن توان علم و با تاكيد بسيار با اهميالت عمليالاتي   تاكيد بر ( ب

بودن علم در جهان است. اين الزامات موجب شد علم ا  ساير موارد قابل طرح توسال  بشالر جالدا شالود و     

نقش علم در جامعه را نيالز آشالرار سالا د. ا  مهمتالرين نرالات در ايالن دو الالزام تفريالك هالای مفهالومي           

های رسمي و غيررسمي ا  يرديگر اسالت كاله توجاله دانشالگران     يت، نبوغ، اصالت، استعداد و آمو  خالق

 كنيم. مي ايراني را به آن جلب

چالون آدام  .. اين گونه الزامات موجب شد تا فردی هالم . طور كه در اين كتاب خواهيددر تاريخ بشر همان

را شناسايي كند و نيز دارويالن و ا  هماله عالقاله    ( سيجامعه شنا) اسميت نيا  به وجود علم در باره رفتار بشر

های تجربي به منظالور  مندتر گالتون با عالقه وافر به موضوع خالقيت بيشترين تاكيد را در به كارگيری رو 

انتخاب موضوع و سنجش های تفاوت های فردی برای خالقيت را مورد توجه قرار دهند. پرسش هالايي هالم   

يست؟ ويژگي خالقان چگونه است؟ سود خالقيت مربوط به كيسالت؟ آيالا   چون؛ خالقيت چيست؟ خالق ك

دهد؟ مطرح شد تا امرو  شاهد دنيالايي باشاليم كاله لحظاله لحظاله      های آگاهانه خالقيت را افزايش ميتال 

برد و بي شك باله ايالن سالطح    ای آنها سود ميشود و بشر لحظه مي خالقيت در آن تبديل به نوآوری و ابترار

ورد آن يعني نوآوری قانع نيست. شايد برای خوانندگان ايران به ويالژه مالديران ايالران جالالب     خالقيت و دستا

باشد كه اولين بار مفهوم شايسته ساالری ا  مطالعات خالقيت ترمن آمريرايي برای آن جامعه شرل گرفالت.  

د و در همين جهت تواند مطلوب را به نمايش گذار مي های فردی يرا او معتقد بود شايستگي بر اسا  تفاوت

ديگر هو  باال ويژگي مطلوب نبود بلره تداوم انگيزه و تال ، اعتماد به توانايي خود و استحرام يا نفوذ باالی 

 كننده شناخته شد. شخصيتي نيز تعيين

در فصل نظريه های خالقيت؛ آيرون كو بلت، رونالد آبگتوو مارك آ. رانرالو باله مالا كمالك     ( ب

هالا  سالا ی چالالش  هالای خالقيالت بالا برجسالته    بندی و مقايسه نظرياله طبقهاند تا با چگونگي كرده

هالای خالقيالت   های كليدی ارائه شده و نيز مروری بالر ده طبقاله ا  نظرياله   مالحظات و محدوديت
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سا ی اظهارات رسمي، مفاهيم كليدی، مطالعات مهالم و معاصالر را بالرای مالا باله      رايج، با برجسته

 شرح  ير تشريح كنند:  

بديهي است كه ايشان معتقد باشند دانشگران نبابد در علم توجيه گر ما باشند ولالو اينراله   البته بسيار 

هالای احتمالالي بالرای باله دسالت      علمي مطالب شرل توجيه داشته باشد و نيز بايد ا  تمامي بخالش  ظاهر

گر ای انتقالاد آوردن اطالعات بهره گيرند و دانشگر يا دانشمند يعني كسي كه به طور مصمم به هر فرضاليه 

 است و اولين منتقدگر، فرضيه خود است.

 پس با اين ديدگاه به مطالب ايشان به شرح  ير توجه كنيد:

-با نظريه( ای دقيق ا  واقعيتتدوين صورتي تجربي ا  نقشه) محورهای علمتفريك نظريه -3

نيالز  و ( های كاربردی و گسترده با تمركز بر سبك های فرضي تفرالر تدوين نظريه) های استعاری

كوچرتر و غالبا انتزاعي و بزرگتر و غالبا عيني خالقيت ريالز  ) تفريك بين سطوح مختلف خالقيت

دهد تا با در نظر گالرفتن اهالداف و    مي اين امران را به خوانندگان اين سطور( ایو خالقيت حرفه

 د.تر شوهای اصلي هر نظريه برايمان مناسبها بر اسا  آن استخراج گزارهتمركز بر نظريه

، محصالول،  فراينالد يعنالي  ( خالقيالت  P6) يالا  2هالا نقالش عنصالر خالقيالت    عالوه بر اين تفريك

متقاعدسا ی و پتانسيل خالقيالت نيالز در هالر نظرياله     ( رفتار طبيعي) موقعيت( شخو) شخصيت

ای های ذهنالي محور در پي فهم ماهيت مرانيزم فرايندهای معلوم گردد. برای وضوح بيشتر نظريه

افتنالد. نظرياله هالای     مي درگيرشدن فرد با تفرر و فعاليت خالق برايش اتفاق هستند كه در  مان

های خالقيت است بر آثار هنری، اختراعالات، نشالريات،   ترين ديدگاهمحصول محور كه شايد عيني

محالور بالر   محالور يالا شالخو   هالای شخصاليت  كنند و نظرياله  مي قطعات موسيقي و نظاير آن تاكيد

.. . دان، معمالار، نويسالنده و  هالای رياضالي  كنند. ويژگالي ميهای شخو يا شخصيت تمركز ويژگي

های دروني، عاليق گسترده، گشودگي باله تجرباله و اسالتقالل آنهالا بالا هالم چاله        چيست؟ و انگيزه

عوامالل  ) محورهای موقعيتدهد. نظريههايي با هم دارند را مورد توجه قرار ميها يا شباهتتفاوت

كند و تاكيد بر فرصت هالای موجالود محالي     مفيد ميتمركز بر مطالعات شخصي و محي  ( فشار

هالای متقاعدسالا ی   نظريه دهد.برای شخو در فعاليت اكتشافانه و مستقل را مورد توجه قرار مي

ها و رو  های موجود در جامعه شاليوه و  بر اين ديدگاه استوار است كه افراد خالق با تغيير شيوه

هالای پتانساليل بالا تاكيالد بالر دو نظرياله       ند و نظريهكنروشي نو را در آن حو ه ا  جامعه حاكم مي

هالای بالرو    شخصيت و موقعيت به پتانسيل افراد حسب شخصيت و موقعيت كه نيالا  باله فرصالت   

 كند.دارند توجه مي

                                                           
     دهم.        ارجاع مي    16                                 اند كه خوانندگان محترم را به فصل                                                                            فرامو  شده يعني محصول مفيد ديويد كورپلي و آرتور كوپلي مطالب مهمي ارائه كرده   "P "        در خصوص   2.
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كتاب خالصه ده طبقه ا  نظريه های خالقيالت را در طبقالات تحالولي،     40ماتريس صفحه  -4

ای، شناختي، حل مسئله و مهارت محور، يا فنالي  مولفهای و مرحله فرايندسنجي، اقتصادی، روان

ها با تاكيالد بالر   كند. تحوليمطرح مي( مندنظام) نوع شناسانه و سيستمي( داروين) ، تراملمسأله

هالا بالر   هالا، اقتصالادی  هالا بالا سالنجش پايالايي و آسالتانه     موقيعت و ساختارهای خانواده، روان سنج

های آمادگي و نهفتگالي و  ها با هدف قرار دادن گامایفهتاثيرگذاری فاكتورهای رواني اقتصاد، مول

های فراشالناختي، مهالارت   فرايندها با تداعي ا  راه دور تفرر واگرا و هم گرا در ار شيابي، شناختي

 فراينالد ها با كليدی خواندن يافت مسألهو كشف،  مسألهمحور و با نمايي محورها با رويررد تجربه

شناسالي و  بندی و نوعها و طبقهها با مدنظر قرار دادن تفاوترامليخالقانه ذهن و كشف برخ ، ت

ای برای غلبه بالر آشالفتگي و پيچيالدگي بالا     مند دانستن ترامل و تعامل شبرهها با نظامسيستمي

هالای خالقيالت معتقالد    كنند و در پايان مروری بالر نظرياله  وضوحي بسيار عالي برای ما تشريح مي

های جديد و تالدوين  ای موجود يا تدوين نظريهروی توسعه نظريهاست هنو  كارهای  يادی پيش

 تر است.های قویمدل

جاناتان پالكر و ماتيو ميرل با اين تذكر موضوع را مورد توجاله قالرار    3در سنجش خالقيت( ج

هالای  دهند كه اولين گام در سنجش خالقيت بستگي به ميزان عدم تمايل فرد به دادن پاسالخ مي

-توجهي به بسياری ا  بديهياتي است كه بالرای اولين بهره ا  خالقيت بشری بيعادی است. يعني 

و محالي    فراينالد فرض شده است. ا  اين رو خالقيت يعني: تعامل توانالايي،   "بديهي قطعي"مان 

-رسد. با اين تعريف آيا خالقيت در انسالان كه فرد به درك جديد و مفيد دريافت جامع بشری مي

تالوان  هالای مهالارتي، شالناختي، هيجالاني و شخصاليتي مالي      با آ مالون  ها قابل سنجش است يعني

گيری كرد؟ آنچه مسلم است رشته سنجش خالقيت در جهالان امالرو  در   خالقيت فردی را اندا ه

ای، ويژگي شخصيتي، نگرشي، محصولي، اجمالاعي،  ی، مقايسهفرايندهای پي آن است كه با رو 

ری كند، اما نقاط قوت و ضعف هالر رو  و باله ويالژه    تعاملي و طراحي بتواند خالقيت را اندا ه گي

 نتايج حاكي ا  آن است كه اين رشته خالقيت در اول راه است. 

                                                           
كيونگ هي كيم، يوني كراموند و جويس باسرا پژوهشي بالا موضالوع ارتبالاط ميالان خالقيالت و       21خصوص سنجش خالقيت در فصل در . 3

 اند كه خواندن آن خالي ا  لطف نيست:هو  را به شرح  ير مطرح كرده
 هو  چيست؟ خالقيت چيست؟ -1
 تاثير ژنتيك بر هو  -2
 وده خالقيتنقش هو  در بهره وری اقتصادی و ار   افز -3
 تاثيرات محي  بر هو  -4
 هو  نامتعارف -5
 عدم وجود توافق درباره خالقيت و هو  -6
 های هو  و خالقيتتفاوت -7

 رسانند: جوامعي كاله در آن اسالتقالل، مالريالت و دموكراسالي تشالويق      مي و در پايان برتری مفهوم خالقيت در آينده را با اين جمله به پايان
 شوند.دروني و خالقيت جوامع بااهميتي تلقي ميشود برای انگيز   مي
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انالد،  به قلالم آورده  4را بسيار چالشي در فصل  "نقش های خالقيت در جامعه"سينا موران ( د

؟ آيالا  هالای جامعاله اسالت   آيا خالقيت راه حل يا پاسخي مناسب و نوين بالرای مسالائل و موقعيالت   

هالای محصالوالت و خالدمات دركسالب و كالار،      خالقيت كودكانه، هنرها و نالوآوری علالوم، نالوآوری   

های خالقيت های ملي و جهاني، در اثر نقشتعامالت نوين ميان جوامع، قوانين و سياست گذاری

در جوامع بشری است؟ آيا منظور ما ا  نقش خالقيت همان بخالش اجالرا شالده فعاليالت و اقالدام      

حركالت مالو ون هنرمنالد    "است؟ به عنوان مثال نقش خالقيت در جامعاله مثالال كالدام بخالش ا      

؟ هنرمند؟ طراح حركات مو ون، نورپردا ؟ صحنه و يا همه اين ها اما با هم؟ بالدون اينراله   "است

دهيم اين عوامل ا  هم جدا هستند؟ اما محور كدام است؟ هر كدام اينهالا محالور باشالد    تشخيو 

ار   خالقيت معنا پيدا خواهد كرد و نقش آن روشن خواهد شد. بدين گونه است كاله خالقيالت   

 مالان قالدر بداننالد يعنالي هالم حالامي هالم        را به طور هم تا گي و تناسبنيا  به جوامعي دارد كه 

كننده خالقيت در جامعه حاضالر باشالد در ايالن صالورت خالقيالت ظهالور و       گر و هم مصرفتنظيم

گر بدانيم يا نقش آن را در حد ابزار بشالر  ا  را ايفاء خواهد كرد چه نقش خالقيت را اصالحنقش

گری خالقيالت در جامعاله خطالي تصالور     تصور كرده يا تركيبي ا  اين دو بدانيم. در ديدگاه اصالح

شود كه فالرد بالا آن   فردی و خودشروفاگری محسوب ميجربه درونشود و در ديدگاه ابزاری تمي

توان اذعالان  های انساني برای جامعه خود است. به هر صورت ميخواهان اعتبار، انگيز  و فرصت

 داشت خالقيت جز در اجتماع بشری تقريبا قابل تصور هم نيست.  

شالناختي ا  طريالق   بار بومآوردن اعتمطالعات شناخت خالقيت با روآوردی هم گرا و فراهم( ه

های آ مايش قوی علالوم شالناختي مساليرهای    های عيني جهان واقع و با استفاده ا  پژوهشمثال

 "بودن خالق"های فزاينده در پي دارد. شناختي كه برای درگير شدن با درستي را برای پيشرفت

شده ميالان  الي يا تمايز قايلهای انتقفرايندها و به كاربردن با تركيب مفاهيم يا استفاده ا  مقايسه

 مسألهبه عنوان خالقيت يا ساخت، بيان دقيق يا عبارت اگر تعريف  مسألههای مرتب  حل فرايند

 مسالأله با با يابي حافظه و جستجوی اطالعات مرتب  و توليد و ار شيابي اقدامات بالقوه برای حل 

است همگي حاكي ا  آن است كه فرهنگ،  بان و مفاهيم سالاختاريافته شالناخت خالقيالت را در    

ميان بشر بيان فرهنگي كرده است. بنابراين دكتر توما  پي. وارد و دكتالر يوليالا كولالوميتس در    

ای اسالت كاله دارای وجالوه مختلالف و     اند كه خالقيت پديدهشناخت و خالقيت، به ما يادآور شده

 های چندگانه است.آوریوینيا مند ر

طبيعت و تربيت شخصيت خالق در تحقيق دكتر گريگالوری   4كاربرد شخصيت در خالقيت( و

های بشر اوليه، اهرام مصر، آثار فلسفي يونان، ستاره شناسالي  جي فيست با به رخ كشيدن نقاشي

                                                           
 خالقيت عملرردی محصوالت و توليدات ا  مباحث مهمي است كه در فصل شانزدهم كتاب به شرح  ير توجه شده است:. 4

 مفهوم خالقيت اثربخش -1
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و  هالای شرسالپير، محاسالبات گرانشالي نيوتالون، سالمفوني هالای بتهالوون        كوپرنيك، نمايش ناماله 

واتسالون و   DNAهای تنوع داروين و واال  و نسبيت انيشتين و كشف مولرالول  موتزارت، نظريه

های  ير بالرای  های خالقانه بشر به دنبال جواب پرسشكريك به عنوان بخش كوچري ا  موقعيت

 ماست:

I- اين آثار چگونه به وجود آمده است؟ 

II- چه كسي آن را خلق كرده است؟ 

III- س ديگری نرسيده بود؟چرا به ذهن ك 

TV- كنالد؟ و يالا فالرد    های فرری و شخصيتي است كاله فالردی را خالالق مالي    اين چه ويژگي

ی رفتاری، خالقيالت را تحالت تالاثير    تواند با كاهش آستانهديگری خالق نيست؟ آيا شخصيت مي

 قرار دهد؟

V- های ژنتيري در خالقيت چگونه است؟ و اصالوال سالاختار ذهالن خالالق چگوناله      تاثير نقش

 است؟ 

VI-  آيا شخصيت خالق شامل شش متغير نهفته  ير است و اگر هست اولويت علت و معلولي

 آن چگونه است؟

                                                                                                                                                     
 مفهوم محصول خالق -2

 كجايي مفهوم خالق و اثربخش -3

 های اثربخشها و نوآوریمراحل خالقيت -4

I-  (كيفي –بهبود كوچك و بزرگ )كمي 

II- های بشری(تشخيو درست )كاهش يا حذف كاستي 

III- های بشریكاهش هزينه 

IV- تطبيق و مقايسه قبل ا  خالقيت و بعد ا  آن 

V-  وجود خالقيت و اثرات آن در آينده 

VI- های بنيادیكشف 

 الگوهای خالقيت و توليدهای نو -5

 فرايند توليد خالق -6

I- آمادگي 

II- سا یفعال 

III- توليد 

IV-  شناسيرو 

V- جستجو 

VI-  ارتباط با بشريت 

VII-  اعتباريابي 

 پرور  خالقيت كاربردی -7

های تاثيرگالذار  های تاثيرگذار بشری را تشويق كرده و با عناوين اشاره شده در باال توجه  يادی دارد كه تفرر شخصيتدر اين فصل خالقيت

 شوند: مي های بزرگ در جامعه بشریجامعه بشری موجب اثربخشيخالق در 

 توان تصوير ذهني ا  اين خالقان بزرگ جهان داشت؟! مي آيا
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 آثار ژنتيري و اپيژنتيري بر شخصيت -1

 (  چپ و راست) ويژگي های مغز -2

 خصوصيات شناختي شخصيت -3

 يات اجتماعي شخصيتخصوص -4

 ويژگي هيجاني، عاطفي و انگيزشي شخصيت -5

 ويژگي های باليني شخصيت -6

آيا اين شش متغير بر انديشه و رفتار خالق تاثير ثابت دارنالد؟ و يالا كالدام تركيالب اثربخشالي      

 دهد؟ مي خالقانه را افزايش

VII- ل بالرون و درون شناختي، هنجارشرني، عدم انطباق، اسالتقال پذيری  انعطاف با  بودن و-

گرايي، سردی، خصومت، اعتماد به نفس، غرور، پشترار، انگيزه ذاتي و هيجالان و عاطفاله مثبالت،    

سالا د هالر آنچاله هسالت رابطاله       مي روان، مهار نهفته، اسريزوتايپي، و نظاير آن شخصيت خالق را

 شخصيت و خالقيت موضوع مهمي است كه بايد بيش ا  پيش پرداخته شود.

 فراينالد شالرافد.   مالي  ي.لوك چگونگي خلق اثر توس  هنرمندهای تجسالمي را دكتر پاول ج(  

های آ مايشالگاهي  گيری آثار هنری، تجزيهخلق اثر هنری، تاثير  ندگي شخصي هنرمند به شرل

های ادراكي، شناختي و ترسيمي مغز هنرمند، چگونگي اكتشاف خالالق، تالاثير   فرايندآثار هنری، 

هالای  های تركيبي عناصر خلق هنر ا  سرفصلهنرمند و تعادل متقابل هنر و شخصيت، هنر و مغز

مهمي است كه سا  و كارهای حركتي، ادراكي و شناختي به كاربرده شده در طالول توليالد خلالق    

 كند. مي آثار هنری را مطرح

اما اين نرته نيز قابل توجه است كه فهم جامع خلق اثر هنری مستلزم مطالعات بساليار ديگالر   

 . و غير هنری هنرمندان استا   ندگي هنری 

ها عنواني است كه در اين هنالدبوك خالقيالت مالا را ا     رويررد سيستم 5ك: خالقيت سا ماني

جديد، مفيالد و ار شالمند    فرايندبستر خالقيت فردی به سوی ايجاد محصول خدمت، ايده، رويه، 

                                                           
دنبال كنيم او  19باره خالقيت فردی و گروهي را ا  نظرگاه دكتر كيث ساوی ير در فصل ها درتوانيم در ادامه اين بحث آخرين ديدگاه مي .5

هالا در مالورد   هالا، و سالا مان  ای باله افالراد، گالروه   توان با ارائه توصاليه  مي كند: چگونهدرباره خالقيت سا ماني مطرح مي اين پرسش بنيادی را
هالای  يالر   های اجتماعي دارای ويژگيشان برای توليد چيزهای جديد و مفيد استفاده نمود؟ او معتقد است سيستمچگونگي افزايش توانايي

 هستند:
 بيني ناپذيریپيش -1
 دهنده های عوامل تشريلناپذيری به مدلتقليل -2
 تبادل ميان ذهن روندگرا -3
 عامليت فردی و پتانسيل خالق در بخش عوامل فردی  -4
 هزينه توضيح )شبيه سا ی( -5

-و در پايان نتيجاله كند های اجتماعي و سا ماني در اين دوران )تا ه، مشاركتي، نوساختگي( را تشريح ميدر اين فصل انواع تا گي نوساخته

هالای جديالد طالي    ای تلقي شود تا ابعاد آن و چگونگي ايجاد جنباله كند. تحقيق در  مينه خالقيت سا ماني بايد فعاليت بين رشتهگيری مي
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جي پاساليو و   دهد. اين بخش ا  كتاب اثر دكتر جرارددر يك سيستم پيچيده اجتماعي سوق مي

 دكتر جان اف كابرا است.

هالا،  های گذشته نيالز امالری بالديهي اسالت  يالرا سالا مان      گرم بودن خالقيت سا ماني در دهه

های كسب و كار جامعه امرو ی را توانسته در عرضه رقابت نجات دهد و اجتماع ها و بنگاهشركت

 را به سمت تمدن اطالعاتي و نوآوری دانشي هدايت كند.

سا ماني خالقيت بسيار بار ی است كه به سرعت به نوآوری و محصالول يالا خالدمت    خالقيت 

 شود و ا  آن در اجتماع به وضوح قابل ديدن است.تبديل مي

های ذاتي های متناسب با خالقيت و انگيزهمهارت متناسب با وظايف، شغل و سا مان، مهارت

رود. در ايالن  سا ماني به شمار ميكردن های خالقيت سا ماني برای خلقسه ويژگي محوری مدل

هايي است كه به طور جدی ها محي  كار خالق، فرهنگ ملي به ويژه فرهنگ كار، اثر  ير ساخت

است  يرا سيستم های نوآفريني، خالقيالت آگاهاناله، سالاختار، جالو، فضالای      مورد توجه قرار گرفته

نالگ سالا ماني بالرای خلالق را     ها، تفرر طراحالي نالو، فره  ، يافتن بهترينمسألهحل  فرايندمناسب، 

ها انسان و خالقيت فردی و در را  آن راهبری آگاهاناله،  آورند ولي در تمامي اين مدلفراهم مي

با هستي شناسي متناسب برای خالقيت است كه خالقيالت سالا ماني را شالرل داده و آن جامعاله     

 كند.سا مان، موسسه، كسب و كار و اقتصاد را شروفا مي

-شعرای صالاحب ) خالقيت در حل مسائل رو مره جوامع بشری خالقيت افرادا  نمودهای ( ل

ديالن كيالت   "برجسته يالا نخبگالان اسالت كاله پروفسالور      ( نام، نويسندگان نامدار، هنرمندان بزرگ

 كند:مان به شرح  ير تشريح ميآن را برای "سيمونتون

صنعت و حتالي  شود كه ملت، منطقه، هنر خاص، خالقيت برجسته به خالقيتي اطالق مي -1

اند. اين نوابغ خالق حداقل يك ها تحت تاثير خود قرار دادهجهان را در طول ساليان يا حتي قرن

 ای دستاوردهای خالقانه برجسته شده است. رشتهاثر برجسته دارند، و در فضای ميان

های خالقيت در برجستگان بسيار حالائز اهميالت اسالت، باله عنالوان مثالال آيالا        همبستگي -2

ای بود كاله  شد؟ يا رشد هر دو به گونهكرد كه انيشتين ميای رشد ميتوانست به گونهو ميپيراس

                                                                                                                                                     
د شناسي درسالت تقويالت شالو   های انساني را دارا شود. البته نگارنده معتقد است در خالقيت سا ماني نيز هرچه نقش انسان با هستيفعاليت

خالقيت سا ماني خالقيت بسيار بار ی است كه به سرعت به نالوآوری و محصالول يالا خالدمت      امران خالقيت سا ماني افزايش خواهد يافت.
 شود و ا  آن در اجتماع به وضوح قابل ديدن است.تبديل مي

های خالقيت سا ماني ويژگي محوری مدلهای ذاتي سه های متناسب با خالقيت و انگيزهمهارت متناسب با وظايف، شغل و سا مان، مهارت
هايي اسالت كاله   ها محي  كار خالق، فرهنگ ملي به ويژه فرهنگ كار، اثر  ير ساخترود. در اين مدلبرای خلق كردن سا ماني به شمار مي

فرايند حل مساله، يافتن  های نوآفريني، خالقيت آگاهانه، ساختار، جو، فضای مناسب،به طور جدی مورد توجه قرار گرفته است  يرا سيستم
ها انسالان و خالقيالت فالردی و در را  آن    آورند ولي در تمامي اين مدل مي ها، تفرر طراحي نو، فرهنگ سا ماني برای خلق را فراهمبهترين

كسب و كار راهبری آگاهانه، با هستي شناسي متناسب برای خالقيت است كه خالقيت سا ماني را شرل داده و آن جامعه سا مان، موسسه، 
 كند.و اقتصاد را شروفا مي
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های طبيعي و رشد در ميان برجسالتگان خالالق و   غير ا  آن امران ديگری برايشان نبود. همبسته

 درجات تابغگي ايشان ا  نرات بار ی است كه در اين فصل به آن توجه شده است. 

بندی كرد؟ آيالا  شود خالقان برجسته را رتبهته قابل كسب است؟ آيا ميآيا خالقيت برجس -3

وری خالق پيش برد؟ آيا نوابالغ ديگالری هالم    توان به سمت بهره مي برجستگان خالقيت جهاني را

(، پيالامبران ) چون قهرمانان ور شي، مجريان تردست، هنرپيشگان بسيار خالق و يا رهبران دينالي 

اير آن را نيز جزء خالقالان برجسالته جهالان آورد؟ بالرای رساليدن باله       ها و نظسياستمداران، رسانه

 های مناسب در خالقان برجسته هنو  مطالعات ديگری بايد انجام گردد.شاخو

در مقابل خالقيت برجستگان دكتر روت ريچارد در فصل ده ما را با خالقيت رو مره آشالنا خواهالد   ( م

های جايگزين شناخت خالقيالت رو مالره را باله    خالقيت، راهكرد. او در اين فصل ساختار خالقيت، مزايای 

همراه تعريف خالقيت رو مره كه در واژه اصالت به معنای نوآوری، تا گي و ابترار انسالان در كالار و اوقالات    

كند و اين اصالت در  ندگي را باله عنالوان معنالادار بالودن خالقيالت      مان تشريح ميرو مره خود است برای

كند. هرچه انسان در اين نالوع  نالدگي باله    را برای  ندگي بشری امری مهم تلقي مي رو مرده دانسته و آن

تالر  سمت و سوی خودرهبری پيش رود و ا  تقليد و شبيه ديگران فاصله بگيالرد مفيالدتر و البتاله خالقاناله    

كند. شايد اين نوع خالقيت يعني خالقيت رو مره بيشترين كاربرد را بالرای نالوع بشالر داشالته      ندگي مي

رسد فعاليت خالق رو مره با درك عميق افالراد ا  خالود، تاكيالد بالر جسالتجوگری و      د. پس به نظر ميباش

توانالد درك  جايگزيني، تقويت اختيار بهترين راهنما در طول عمر و كشف چگالونگي رضالايت خالاطر مالي    

-د و راهميالر خالقيت رو مره را برايمان مرشوف كند. اگر خالقيت رو مره نمايانگر شود آنگاه انطبالاق مالي  

هالای عالالي انسالاني    گردد و جامعه بشری به سوی هدف مي ها آشرارهای بسيار برای دانستن با  و تفاوت

ها، عاليالق رنگارنالگ صالبور باشاليم و     ها، اختالفرود. اين بدين معناست كه بايد در قبول تفاوتپيش مي

كالردن  شويم و پژوهش و تمرين خلالق های احمقانه رها رویفرهنگ خود را اين گونه بار بياوريم، ا  دنباله

 را در جامعه خودمان بس  و گستر  دهيم.

شناسانه فيزيك انسان برای شالناخت خالقاناله را در فصالل يالا ده، پاكالافمن،       يست عصب( ن

تن و گريگورنرو برای ما كالبدشرافي كرده اند. اين فصل بر اسا  فرضاليه   مي كورنيلف، برستول،

 شود.ريشه بيولوژيك دارد هدايت مي "شناخت"معتقد است شناسان است كه اساسي روان

گيری خالقيت با مشرل مواجه هستند و توضاليح قابالل   ها در تعريف و اندا هنوروبيولوژيك -1

ی راست مغز وظايف مربالوط  دهند، آنها معتقدند نيمررههای خالقيت ارائه نميفرايندقبولي برای 

ل نبود معيارهايي برای تعيين اينره چه چيز خالق اسالت و  به خالقيت را به عهده دارد اما به دلي

كننالده و مالبهم شالده    ها بساليار گاليج  چه چيز خالق نيست مقايسه نتايج تحقيقات نوروبيولوژيك

 است.
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خالقيت نتيجه عملررد عصبي در نيمرره راسالت مغالز   ) ای،خالقيت و عدم تقارن نيم كره -2

غز و خالقيت و منعطالف نبالودن و حسالا  بالودن     سالمت م) های روانيخالقيت و بيماری( است

و مباني ژنتيري و تراملي خالقيت ا  مباحثي است كه تال  بالرای درك علالت وجالود و    ( خالقان

هالای خالقيالت باله    منشاء خالقيت، ارتباطات عصبي و الگوی عصبي را با تعاريف تراملي و نظرياله 

   6به كار بسيار  ياد دارد. كند. اين فصل در آينده علمي بشر نيا  مي صورت موا ی مشخو

های اختصاصي درون هر كس مبالاحثي  ارتباط متقابل پيچيده بين انسان و محي  و جنبه( ح

در خصوص راهرارهای توسعه خالقيت را پيش آورده است، ساندرا را  و جولي فيورلي در فصل 

كودكان بايد مراحلالي  ) ایهايي ا  خالقيت كودكان كه بر اسا  تئوری مرحلهدوا دهم با سرفصل

های تداوم پيشرفت و جريانات فرری و تئوری(، هايي متناوب را بگذرانندمتفاوت به همراه جهش

كنالد و بالا ی خالقيالت در كودكالان و نيالز تالاثيرات ژن در       جريانات عاطفي و هيجاني را طرح مي

ئاله نموناله هالای موانالع     دانند و با ارا مي را ا  موارد افزايش برو  خالقيت 7ترامل نسل های انساني

 كند: مي تقويت برو  خالقيت در كودكان ارائه ايي به شرح  ير برایخالقيت توصيه

 های ساختگي. مان ال م به كودكان در با ی -1

 تشويق حس كنجراوی و كاو  كودكان و لذت ا  كاو . -2

 های متعارف.آوری محيطي آرام و امن برای ارائه ايدهفراهم -3

 های خالق رو مره.عاليتلذت ا  ف -4

 تشويق برای حس استقالل در حل مسائل.-5

 های ساختگي.تشويق در ميان احساسات، تبادل كال  و با ی -6

 

 

 

آمو شي دو نفر ا  اساتيد اين حو ه سه جنبه اساسي خالقيالت را باله    8و در خصوص خالقيت 

 نند:كگونه طرح مياين 13پوشاني خالقيت و آمو   در فصل عنوان هم

                                                           
 20كافمن( در فصالل   مي شناسانه فيزيك بدن انسان دكتر پانول جي سيلويا يري ا  نويسندگان اين مقاله )جيمزدر خصوص  يست عصب. 6

اند كه با طرح مسائل مفهومي و رو  شناختي و چرايي ارتباط خالقيت و بيماری مباحثي در خصوص خالقيت و بيماری رواني عرضه كرده

 مباحالث  اين تجربي مطالعات مشهورترين طرح با تحقيق اين در. اندداده قرار مطالعه مورد را نبوغ –رواني و تغيير آنها تصور قالبي ديوانگي 

 .كنندنه مهم ميشناساعصب  يست خالقيت یآينده برای ار شمند مسير يك در را

رويررد ترامل خالقيت كه در فصل پانزده توس  ليان گابورا و اسرات بری كافمن توضيح داده شده بالا مالروری ا  سالير ترالاملي بشالر ا       . 7

انسان منطقي، خلقت بشر، انسان ماهر، انسان راست قامت، انسان با حجم مغز فعلي، انسان مدرن، انسان و  بان، انسان و تصوير، انسان پيش

اند كاله مطالعاله آن تاريخچاله    منطقي در ترامل فرهنگي با مفاهيمي ا  تعاريف غيربيولوژيري خالقيت در ترامل خالقيت بشری توجه نموده

 كند. مي خلق در بشر را نمايان

 دهد:خالقيت را در كال  در  به شرح  ير توضيح مي 23رونالد بگتو در فصل . 8
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 استفاده ا  خالقيت برای طرح مسائل. -1

 ايده های خالقانه برای تدريس. -2

 تدريس يا تال  برای تقويت خالقيت كودكانه. -3

محالوری در  محوری و محصالول فراينالد هالای فردمحالوری،   سنجان و مدلو با بررسي آثار روان

-تفرر به جای آمالو   خصوص آمو   خالقيت مورد كنرا  قرار داد و معتقد است جايگزيني 

های در  موجب افالزايش خالقيالت در   های پژوهشي در كال تواند در قالب طرحهای فعلي مي

فرهنگالي دربالاره   هالای ميالان  های آتي گردد. ولي دكتر تودلوبارت در فصالل چهالارده ديالدگاه   نسل

رح داند و همانطور كه در قبل توضيح داده شد ايالن پرسالش مهالم را طال    خالقيت را با اهميت مي

آورند؟ و چرا در های بشری بستر خالقيت را فراهم ميكند: چرا فق  برخي محدود ا  فرهنگمي

هالا خالقيالت بيشالتری    ها نسبت به ساير فرهنالگ های خالق بعضي ا  همين فرهنگميان فرهنگ

دارند؟ او معتقد است فرهنگ در همه جا حاضر است و فق  يك پالارادايم نيسالت بلراله فرهنالگ     

دهد و تا در فرهنگي عوامل، لوا م بستر، ساختار و عمق فعاليت بشری را شرل مي سنگ  يربنای

و ساختار ال م خالقيت نباشد امران برو  خالقيت به عنوان يك روند بسيار محالدود اسالت. پالس    

 های  مينه سا  خالقيت اهميت بسزايي دارد.توجه به فرهنگ

-پژوهش در تفرر واگالرا، خالقيالت و ايالده    با 23البته افرادی نظير دكتر مارك رانرو در فصل 

اند. او معتقد است: معيارهالای خالقيالت در ابتالدای    پردا ی به ابعاد شرلي فرهنگ هم توجه كرده

اسالت. ا   پردا ی بسيار كم شدهاست ولي توجه به معيارهای ايدهمطالعات خالقيت شناسايي شده

جامعاله و فرهنالگ سالالمت،    ( بهداشالت ) ها توجه به پيشينه خانوادگي، سالمتاين رو در فرهنگ

های چون گروهها همهای اجتماعي فرهنگنقش احساسات و عواطف و ميزان كنترل آنها، اختالل

هالای فرهنگالي   ای قاچاق، معتادان به مالواد مخالدر و الرالل و نظالاير آن را ا  جملاله تفالاوت      حرفه

 ای خالالق جالدی  جامعاله داند و لزوم توجاله باله آنهالا را بالرای     مشخو در شرق و غرب جهان مي

 داند. مي

در پايان آنچه در اين هندبوك موجب راهنمايي همگان است موارد  ير است كه اميدوارم ( ح

مند به خالقيت و نوآوری بتوانالد نقطاله   برای تمامي دانشجويان، مشاوران، اساتيد و مديران عالقه

                                                                                                                                                     
 درسي قرار نگيرد امران آمو   خالقيت وجود ندارد. "هدف اصلي"ی در  خالقيت به عنوان هابايد توجه داشت  تا دركال  

 مشي تربيتي برای خالقيت الزامي است.روند جديد در خ  -1

 های در .جمع آوری تمامي موانع خالقيت ا  كال  -2

  های تدريس هم گرا.تشويق رو  -3

 وب.جای سرك فراهم آوردن ابزارهای خالقيت به -4

 عوامل فراسوی معلم و دانش آمو . -5

 تر آن است كه بايد معلم و استاد دانستن را برابر با خالقيت تعبير كنند.های كال  در  و خالقيت و ا  همه مهمسنجش -6
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بالا تمالامي مشخصالات و     و هماهنالگ  "ايران"شروعي در گستر  خالقيت در جامعه بالقوه آماده 

 معيارهای خالقيت گردد.

 آينده بشر با خالقيت عجين است و هيچ راهي غير آن متصور نيست. -1

خالقيت در شخو به عنوان انسان مفهوم غير قابل انرار دارد. هيچ گاه نبايد با هر تعريف  -2

 شود. مي ديگری يا ساختاری محدود شود كه اگر شد مطلق خالقيت محدود

خالقيت و تمركز بالر عوامالل اصاللي آن بساليار      فراينداست اما هدايت  فرايندقيت يك خال -3

 در نوع بينش خالقانه مهم است: فرايندرسد سه ضروری است ولي به نظر مي

I- (  تفريك اطالعات مرتب  ا  نامرتب ) رمزگذاری انتخابي 

II- (  حقايق مرتب ) تركيب انتخابي 

III- (  اطالعات با مقايسه رب  درست) تطبيق انتخابي 

حسالب بررسالي   ) انگيزترين مسائل مربوط به الزامات خالقيت در توليد خالقانه استبحث -4

 توليد خالقانه به شرح  ير است:( نفر 8های 

I- ترثير 

II- با تعريف 

III- روندهافزايش پيش 

IV- های پيش روندهافزايش پيشرفت 

V- تغيير چيست 

VI- با سا ی / تغيير چيست 

VII- شروع دوباره 

IIX- تركيب 

-ا  اين رو مسير آينده تركيب جديدی ا  بردارهای قبلي را در حال و آينده باله تصالوير نمالي   

بار در مورد خالقيت و نقش آن در جامعه تفرالر  ها وقتي برای اولينكشد بلره بسياری ا  ما انسان

ه همان قدر قابالل تحسالين اسالت.    تر باشد بايم كه هر چه يك فعاليت خالقانهايم درك كردهكرده

پس هر چه در جوامع بشری كنجراوی تشويق شود امران خالقيالت حسالب فرهنالگ آن جامعاله     

قابل افزايش است. ولي چه كنيم كه هم انسان به ماهو انسان و هم انسان به عنوان فرد انسان در 

بالاالترين سالطح   قرار دارد ولالي مالدت اسالتفاده ا  ايالن  مالان در      (  مان  ميني) محدوديت  ماني

به معنای  مان خالقيت به عنوان لالذت بالردن ا     " مان  ندگي"خالقيت است پس بايد با نظريه 

توان طالول عمالر هالر انسالان را بالا      توانيم بايد توجه كنيم  يرا ميهر چه مي " مان حال  ندگي"

انات نيالز ا  آن  ها، گياهان و حيوهايي كه كوهها  مان مان خالقيتش اندا ه گرفت  يرا ساير  مان

اند و در معنای مقايسه فق  با آن دسته ا  موجودات قابالل مقايساله اسالت ولالي در     برخوردار بوده
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شالود و البتاله   حو ه انسانيت فق  و فق  طول عمر سني با طول عمر خالقش انالدا ه گيالری مالي   

د ايالن  ها قادرنال های جغرافيايي و اقليمي و خانوادگي نيز هست ولي انساندرست است محدوديت

ها را در هم شرنند تا محدوديت  مان بر آنها مستولي و غالب نشود تا آنها تبالديل باله   محدوديت

حيوان، گياه يا سنگ نگردند. نگارنده نيز همچون تمامي نويسندگان اين كتاب راهنمالا خالقيالت   

ای حسب فرهنگ سا  و كارهای محدودكردن خالقيالت هسالت ولالي ا     معتقد است در هر جامعه

های دروني تمالامي  ديگر شواهد حاكي ا  آن است كه انسان قادر است در هر  مان با انگيزهطرف 

ها را به چشم اندا های نو برای خالقيت تبديل كند. البته هر چه محدوديت بيشالر  اين محدوديت

ريسك خالقيت بيشتر است ولي احتمال درخشش آن نيز بيشالتر فالراهم خواهالد بالود. باله اميالد       

های خالقانه و در عين حالال نالو، بالديع،    چه بيشتر جامعه بشری ا  جمله فعاليتهای هرخالقيت

هايش لياقالت بيشالتری ا    در جامعه سرافرا  آينده ايران كه حسب تاريخ، فرهنگ و انسان كارآمد

 آنچه امرو  دارد برايش متصور است.
 محمدعلی مهدوی ظفرقندی

 رئیس موسسه آموزش عالی سبا

 مشهد الرضا

29/02/1394 
 

 مرتضی شعبانی

 مدیر توسعه منابع انسانی موسسه اعتباری کوثر
Shabanee.morteza@gmail.com 

09123044790 
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