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  مقدمه
هاي مناسب براي  و پیدایش راهکار و مفاهیم نو همواره اساس اختراعات، اکتشافات خلق فکر، ایده

و حال  گذشته آیند. جوامع پیشرفته و متمدن حل مسائل و مشکالت در زندگی انسان به شمار می
تقویت  درصددهاي ذهنی و فکري انسان توجه نموده و  پیوسته به ارزش و اهمیت این جنبه از توانائی

در  مؤثر. ابتکار یگانه عامل اند آمده نائلبرآمده و از این طریق به توسعه، رفاه، ترقی و خوشبختی  آن
هاي  کنونی که شاهد رقابتدر دنیاي پیچیده ) 7، 1388رمضانی، (آید.  پیشرفت انسان به شمار می

 یابی به جدیدترین فناوري و منابع قدرت هستیم، افراد بسیار فشرده جوامع مختلف براي دست
ها، از جایگاه بسیار  سرمایه بهاترین گرانهاي نو و مبتکرانه، همانند  تیزهوش، خالق و صاحبان اندیشه

که وجه مشخص و بارز جهان امروز،  گفت تواند میواال و ارزشمندي برخوردار هستند. بی مبالغه 
باقی نیست. تغییر، ارزش تلقی شده و  آن تأثیراي بدون  همانا تغییر و تحول است که هیچ زمینه

ها را با امید به بهبودي هرچه بیشتر و  شوند که دگرگونی عامالن تغییر نوآوران ارزشمند محسوب می
شاف، ابداع و ابتکار خود اشکال تحول بوده و موجب هرگونه اختراع، اکت رو ازاینشوند.  بیشتر سبب می

  )11، 1377آقایی فیشایی، ( تغییرند.

بیش از گذشته خود  آنعصر حاضر را باید تلفیقی از ارتباطات و اطالعات دانست. عصري که بشر در 
ترین بیش شک بیاما است؛ موردنیاز نیازمند داشتن اطالعات و برقراري ارتباط براي کسب اطالعات  را

، 1385روشه، ( بوده است. آموزشیهاي  ارتباطی بر محیط هاي اطالعاتی و پدیدآورنده فناوري تأثیر
علوم نظامی، مطالعه و بررسی عمیق معنا  ویژه بهبر کلیه علوم  آوري فنها شگرف  به سبب تأثیر )116

، ازجملهدر مسائل نظامی ضروري است. امروزه همه علوم بشري  آنو کارکردهاي فناوري و نقش 
 ها آن، جریان فناوري به همه علوم سرایت کرده و اند قرارگرفتهدر انقیاد فناوري  نوعی بهعلوم نظامی 

منابع  هاي قابلیتجمهوري اسالمی ایران  دگرگون کرده است. در نیروهاي مسلح ارتش کلی بهرا 
منابع  با هاي سازمانبر این باور است که ؛ و است شده تبدیلهم و حیاتی به یک موضوع م انسانی

  هاي رقابتی جهانی حفظ کنند. هاي بلندمدت خود را در عرصه توانند برتري دانش میانسانی توانا، 
 هاي ارزیابیو  آموزشبر مفهوم خالقیت منابع انسانی، موضوع  تأثیرپذیرو  تأثیرگذارعوامل  ازجمله

منظور ایجاد تغییرات ماندگار در  اي است مبتنی بر یادگیري که به ، تجربهآموزشاست.  آنمرتبط با 
هاي  روش تأثیرهاي اساسی انسان، تحت  عنوان یکی از نیازمندي گیرد. یادگیري، به فرد صورت می
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و  آموزش )15، 1385سرکشیکیان، (قرارگرفته است  آموزشینوین ناشی از کاربرد فناوري جدید 
یک سري با اساس وسیع  آموزششوند.  دیده می عنوان دو جنبه متفاوت از روند آموزش یادگیري به

هاي خیلی خاص  زمینه که توانائی عنوان پس هاي موردنیاز به ها یا مهارت ها، گرایش دانش، ارزش
راي هاي خاص، دانش، یا گرایش ب یک پروسه باهدف گسترش مهارت آموزششده است.  شغلی، احاطه

  )18(همان :  .یک شغل یا یک وظیفه است
رشد و  درنهایتتعالی سازمان و با تنگاتنگی ارتباط دانشجویان خالقیت  است کهفرض اساسی این 
بروز خالقیت  هاي زمینهو کشور ما نسبت به سایر کشورها از میزان بهره هوشی و  توسعه کشور دارد.

از این توانمندي،  گیري بهرهلذا ضعف در  .متر نیستیمدر بین منابع انسانی از حد متوسط جهانی، ک
 هاي روشنحوه برخورد، فرهنگ و نگرش به این مقوله است که جز با تغییر نگاه، نگرش و ناشی از 
بنابراین نوع برخورد و توجه رهبران جامعه،  میسر نخواهد بود. آموزشی هاي محیطدر  آموزشی

در  آن رابا مقوله خالقیت که  ها خانوادهو اداري کشور و حتی  آموزشیسیاستگزاران، برنامه ریزان 
و  بسیار مهم نماید میتضعیف  کودکان، دانش آموزان، دانشجویان، محققین و کارکنان تقویت و یا

  )14، 1384موید نیا، ( .اساسی خواهد بود
وسطح  ارتقاءو صرفه جویی در زمان،  آموزشیپرداختن به مقوله خالقیت باعث کاهش هزینه هاي 

و احساس  نفس اعتمادبهفرهنگ و تمدن انسانی، افزایش  و تعالیعمومی جامعه، رشد  و آسایشرفاه 
هدف اساسی از . باشند می پژوهشدالیل اهمیت و ضرورت این  ازجملهافتخار ملی خواهد گردید که 

هاست.  رتباط بین آنانتخاب موضوع و انجام این تحقیق، شناخت عوامل مؤثر بر بروز و دستیابی به ا
است تا پس از ارائه تعریفی جامع از خالقیت در  آنلذا جهت رسیدن به اهداف، این مقاله درصدد 

مدیریت دانش، میزان تأثیرپذیري عامل خالقیت در مدیریت دانش نیروهاي مسلح، بامطالعه موردي 
منظور حصول به  فرضیه زیر، به .دانشگاه هوایی شهید ستاري را موردبررسی قرار دهد دانشجویان
 از: عبارت است پژوهشاهداف این 

دانشگاه هوایی شهید  دانشجویان آموزشیبین میزان خالقیت و نخبگی و ارزیابی : پژوهشفرضیه 
  ستاري رابطه وجود دارد.
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  مروري بر مبانی نظري
 مفهوم شناسی خالقیت و نخبگی

ا، مشکالت و خطاهاي موجود در دانش، خالقیت عبارت است از حساسیت به مسائل، کمبوده
و  ها فرضیهو  ها حدساین کمبودها، ارزشیابی و آزمایش این  درباره هایی فرضیهحدس زدن، تشکیل 

چهارچوب نظري  تأثیر. تورنس که تحت گیري نتیجه درنهایتو  ها آناصالح و آزمودن مجدد  احتماالً
 از: اند عبارتکه  دانند میگیلفورد است خالقیت را مرکب از چهار عامل اصلی 

  .آنایده در قالب تصویر با فرض پاسخ و عقیده در مورد  شماري بیسیالی: توانائی تولید تعداد 
  عادي و رایج متفاوت است. هاي ایدهکه از  هایی ایدهابتکار: توانائی تولید 

 نو. هاي حل راه و ارائهدر قالب تصویر  ها ایده: توانائی تولید انواع گوناگون و متنوع پذیري انعطاف

  )18، 1388رمضانی، ( .تصویري هاي ایدهبسط: توانائی اضافه کردن جزئیات یا تکمیل 
تنها در دوران کودکی و جوانی، بلکه در  عنوان ویژگی شگرف انسانی نه نوآوري و خالقیت به

ن است در ظهور است. درواقع توانایی شخص براي خالق و نوآور بودن ممک تمامی طول عمر قابل
پس همه ما  )9،  1383ایونز، (را دوباره احیاء کرد آن تواند میصورت کمون باقی بماند اما  مراحلی به

اي  جاي آنکه راهه واسطه شرایط محیطی به ذاتاً واجد توانائی تفکر و عملکرد خالقانه هستیم لکن به
آموزیم که چگونه خالق  گیریم یعنی می را فرامی آنرا یاد بگیریم چگونگی سرکوب  آنبروز 

هاي  ها، محیط مسلم جوامع، خانواده چنین برخوردي با خالقیت نیاز )12،  1388سیف، (نباشیم
 ها، هاي سنتی رویارویی با مسائل، مشکالت و پدیده آموزشی و کاري سنتی است. در محیط

برعکس برخی جوامع ) 14، 1381بوهم. ( .طلبد یمهاي تجربه و تائید شده را  هاي قالبی و راه واکنش
  یافته فضاي بسیار مساعدي براي بروز و رشد خالقیت دارند. توسعه

مندلسون عنوان کرد تفاوت در تمرکز توجه علت تفاوت در خالقیت است. اگر کسی بتواند تنها 
شود، اگر به کشف  تواند میزمان  آنتوجه کند فقط یک قیاس ممکن در  زمان یکبه دو چیز در 

 با که دارند نامتمرکز توجه خالق افراد. داشت خواهد وجود ممکنچهار چیز توجه کند شش مقایسه 
 زیادتر را خود توجه خالق غیر افراد دیگر سوي از است، همراه قشري سازي فعال پایین سطوح

ایزنک مطرح و مارتیندل. دارد می باز نوآورانه هاي ایده در فکر کردن از را ها آن این و کنند می متمرکز
 دنبال به و هستند تازگیاست. افراد خالق شیفته  بازداري زداییخالقیت یک سندرم  کنند می
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که همان  ها ویژگی. این هستند واقعی جهان آمیز مخاطره و قوي هاي محرك نه و ذهنی تحریک
در  ها آنقق عملکردهاي ظهور و بروز نیروهاي تفکري و تخیلی انسان در منظر و دیدگاه دیگران و تح

  ویکی پیدیا).)عالم خارج است
به معنی انتخاب کردن و یا تبیین اجناسی که داراي نوعی ویژگی و برتري، نسبت به  نخبه

اند، که داراي  معموالً برگزیدگان، دربرگیرنده تمام افراد و اشخاصی )15، 1383ایونز، ( .سایرین است
هایی عالی در زمینه کار خود و  فرد بوده و یا داراي استعداد و قابلیت خصوصیات استثنایی و منحصربه

به اعتقاد پارتو، نخبه کسی است که ذاتاً داراي ) 14،  1388(سیف،  .باشند میها  یا در برخی فعالیت
ات هوشی، جسمی و روانی است. این مواهب را طبیعت در وجود یک شخص به عاریت نهاده امتیاز
اي ارثی نیست؛ زیرا فرزندان، همه  از منظر پارتو نخبه بودن لزوماً پدیده )19، 1381(بوهم.  .است

برند؛ بنابراین جابجایی در طبقه نخبگان، امري  هاي ممتاز والدین خود را به ارث نمی ویژگی
هاي برگزیده فعلی، روزي جایگاه خود را به نخبگان جدید از قشرهاي پایین رناپذیر است. گروهانکا

جامعه واگذار خواهند نمود. گردش نخبگان باعث نوع تعادل در سیستم نظام اجتماعی گشته و همراه 
بگان جدید زمانی که نخ ) 19،  2003کافمن، ( .آورند با خود، دگرگونی اجتماعی را نیز به ارمغان می

، 1388(رمضانی،  .وارد عرصه اداره جامعه شوند، پویش جدیدي همراه با تغییرات اتفاق خواهد افتاد
اي مواضع رفیع  که در هر جامعه شود میبه گروهی از اشخاص گفته  آنترین مفهوم  نخبه به کلی )21

اي خاص  ست که در رشتهتر، نخبه مشتمل بر گروهی از افراد ا را در اختیار دارند. به بیان جزئی
 )25همان: ( .برتري دارند

 در عرصه دانش نوآوري و خالقیتهوش، 

حقیقت نیز چنین است هر دو مفهوم  رسند میمفاهیم خالقیت و نوآوري مشابه هم به نظر 
ایده و پدیده جدید معطوف هستند با این تفاوت که  هردو به ایجاد چراکهارتباط نزدیکی به هم دارند 

نوآوري  دیگر عبارت به. شود میمحسوب  نوآوريعامل فردي، ذهنی و درونی، ریشه  عنوان بهخالقیت 
یک محصول،  صورت بهمرحله کاربردي و محصول نهایی خالقیت است. چنانچه نتیجه خالقیت 

خالقیت خمیرمایه و  بنابراینخدمات و روش انجام کار جدید تجلی یابد نوآوري ظاهر شده است. 
 )22، 1388(رمضانی،  .شود میمحسوب  جوهره نوآوري
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و یا  رؤیایییک فرد  قهرمان نوآور، " کند میاذعان " ها بهترین سوي به "کتاب پیترز و واترمن در 
آن باشد بدین معنی که نظریه دیگران را بگیرد و  ها نظریهدزد  تواند مییک غول روشنفکر نیست، او 

  )19 ،1384(موید نیا،  .به مرحله عمل درآورد را
هوش هاي  در آزمونعملکرد افراد خالق  و خالقیت باید گفت در بحث ارتباط و یا تفاوت هوش

هوشی را  هاي آزمونهنجارهاي  درواقع ها آنعلت این امر روشن است  ظاهراًنیست.  توجه قابلچندان 
 .ند تا کار گروهی و بیشتر کار فردي را قبول دار کنند میامتناع  ها آنقبول ندارند و از پاسخ دادن به 

کسی که هواپیما را  کنیم میفرض  دریابیمبراي آنکه تفاوت هوش و خالقیت را ) 18،  1388(سیف، 
است.  باهوشاست  یاد گرفتهکسی که خلبانی را خوب  اما خالقیت داشته است اختراع نموده است

 که درحالیمردم چنین تصور نمایند که خالقیت همان داشتن هوش و استعداد باال است  شاید عموم
 )22، 1388(رمضانی،  .چنین نیست

داشتن هوش  صرفاًعبارت از یک گرایش به نوع فعالیت فکري است نه  جوهره اصلی خالقیت
داراي خالقیت  زاماًال باهوشافراد  دیگر عبارت بهربطی به هوش باال ندارد  اساساًسرشار. خالقیت 

نیستند. چه بسیارند کسانی که در محیط زندگی ما قرار دارند و از هوش و استعداد شگرفی برخوردار 
 هاي حل راهفقط قادرند  ها آننو به مسائل و مشکالت عاجز هستند  حل راه هر نوعهستند لکن از ارائه 

احتمالی و نو ندارند حفظ متون بلند،  هاي پاسخقدیمی و موجود را بیابند و میل چندانی به یافتن 
، نمونه فعالیت ذهنی این قبیل افراد است نیل به وکاست کمبدون  ها آموختهو بیان عین  ها فرمول

استدالل  . البته این نوعدهد میهدف و روش زندگی این قبیل افراد را تشکیل  ترین اساسیموفقیت 
ممکن است خالقیت  ها انسانشود آنان نیز مانند سایر به معنی خالق نبودن افراد مستعد تعبیر  نباید

برخورداري از زمینه  واسطه بهداشته یا نداشته باشند. بدیهی است وجود خالقیت در این قبیل افراد 
و  باال شانس خلق آثار شگرف بهر هوشداشته و  در پی، اثرات شایان توجهی سرشارمساعد هوش 

 خالقیت تنها رد. بنابراین پیام مهم مطلب فوق این است کهرا ایجاد خواهد ک تري مهم هاي ایده
یعنی همه افراد معمولی بالقوه  هاست انسان تمامی بهو نوابغ نبوده بلکه متعلق  تیزهوشافراد  ویژگی

  )20، 1385(سرکشیکیان،  .توانائی خالقیت در حد خود را دارند
از ابتداي زندگی بشر وجود  نوآوريو عنوان توانائی ذهنی ابداع  هرچند فرض است که خالقیت به

عنوان نتیجه طبیعی  بیشتر به در طول تاریخ، آنداشته و همواره نیز ارزشمند بوده است لکن توجه به 
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مشتمل بر تفکر  صرفاًاست. بدیهی است خالقیت  عملکرد ذهنی افراد باهوش و مستعد تلقی گردیده
آموز،  زندگی نیست بلکه تقریباً تمامی افراد اعم از دانشهاي ویژه  افراد خاص و عرصه و عملکرد ذهنی

دار و... در مدرسه، محیط کار و مزرعه حتی با دارا بودن حد متوسط  دانشجو، کارمند، کشاورز، خانه
تحقیقات تورنس  هاي مختلف زندگی باشند. توانند داراي عملکرد خالقانه در زمینه بهره هوشی می

شده و با  هاي فردي و گروهی مشاهده ه است که خالقیت در تمام فعالیت) و دیگران نشان داد1973(
  )26، 1388(رمضانی،  وجود دارد. ها انسانشدت و ضعف بالقوه قابل پرورش، در همه 

ودیعه الهی،  عنوان بهمختلفی در مورد خالقیت از قبیل نظریه خالقیت  هاي نظریهدر علوم انسانی 
نظریه  -نیروي حیاتی:  عنوان بهخالقیت  -نبوغ شهودي:، عنوان به تیقخال دیوانگی، عنوان بهخالقیت 

نظریه  گشتالت، نظریه روانکاوي، نظریه انسانگرایی کارل راجرزوآبراهام مازلو، هینظر تداعی گرایی،
نظریه سینکتیکز یا بدیعه  اجتماعی اریک اریکسون و –تحلیل عوامل گیلفورد، نظریه رشد روانی 

 است. گوردونپردازي 

 سه به دانش بندي، دسته بندي دانش در مجامع علمی مطرح است. در یک امروزه انواع تقسیم

 و عمومی دانش .شود می بندي تقسیم سازمانی دانش و تخصصی دانش علمی، و عمومی دانش دسته
دانش  .دارد وجود عمومی داده هاي پایگاه و مرجع و درسی هاي کتاب در که است دانشی علمی

و  دارد رواج صنعت آن متخصصین بین در و صنعتی خاص رشته یک در که است دانشی تخصصی
 عجین سازمان آن تاروپود با و دارد وجود خاص سازمان یک در فقط که است دانشی سازمانی دانش

  ) 22، 1381(بوهم.  است شده
نخبه  نخبه یابی، نخبه پنداري، محورهاي نخبه خواهی، شامل که فرآیندي عنوان به نخبه پروري 

و  نخبه خواهی خالصه طور به فرآیند این در .است نخبه داري و نخبه پروري گزینی، نخبه گماري،
 نهادن ارج و شایستگان از گیري بهره منظور به جمعی اراده و فرهنگ یک ایجاد مفهوم به نخبه پنداري

 مؤثرترین از مندي بهره باهدف نخبه یابی .است ناپذیر خدشه ارزش و ملی عزم یک عنوان به آنان به

 رینت با قابلیت و ترین مناسب انتخاب نخبه گزینی .گیرد می صورت بهنخ نیروهاي جذب براي ها روش

با  با حفظ تناسب شغل و شاغل نخبه گماري به مفهوم گماردن افراد .است کارکنان میان از افراد
توسعه مستمر افراد سازمان اشاره دارد و نهایتاً نخبه  ضرورت بهحداکثر کارایی است. نخبه پروري 
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(سرکشیکیان،  .است. نخبه …نیازهاي روحی و روانی، معاش و  موقع بهتأمین مؤثر و  منظور بهداري 
نخبه خواهی و نخبه  جز به آن موردبررسیجامعیت دیدگاه مذکور، حوزه و دامنه  رغم به )24، 1385
در زمینه  نظر صاحباما در کشورهاي پیشرو و ؛ دولتی قرار دارد هاي سازماندر چارچوب  پنداري

 آننخبه پروري فراتر رفته است و عمدتاً موضوعات سیاسی و اجتماعی  هاي چارچوبنخبه پروري، 
به بررسی مشکالت بنیادي و فلسفی و  شده مطرحو انتقادات  ها دیدگاهو بسیاري از  است موردنظر

  .دپرداز می آناثرات اجتماعی 
 هاي کلیدي پست به توجه با خاص افرادي به توجه و استعداد مدیریت رویکرد شدن مشخص با

 توجه اشاره دارد، سازمان در استعداد مدیریت شکست یا موفقیت بر که چیزهایی به باید سازمان،

 سازمان در مدیریت استعداد راهبرد معرفی روي بر سازمان یک راهبردي تصمیم همانطورکه .نمود

 قرار موردتوجه دنبال دارد به را طرح شکست یا موفقیت که عواملی تا است الزم ،شود می متمرکز

  )19،  1388(سیف، دهد
  پژوهش شناسی روش

هاي اهداف و سؤاالت،  تحلیلی و با توجه به ماهیت و ویژگی -حاضر ازنظر هدف، توصیفی پژوهش
در  دانشگاه هوایی شهید ستاري يدانشجو 87جامعه آماري را اي است.  توسعه -از نوع کاربردي

آماري  هاي روشبا استفاده از  ها دادهو  نتایج وتحلیل تجزیه. اند دادهتحصیلی مختلف تشکیل  هاي سال
فراوانی، میانگین، ضریب همبستگی پیرسون، انحراف معیار، تحلیل  مانندتوصیفی و استنباطی 

 صورت گرفته است. SPSSآماري  افزار نرمبسته  وسیله بهواریانس و... 

دو پرسشنامه آزمون نامه است.  ها مراجعه به اسناد و مدارك و پرسش روش گردآوري داده
سنجش خالقیت توسط خود دانشجویان و پرسشنامه ارزیابی خالقیت دانشجویان توسط اساتید و 

آزمون  نامه پرسش. باشند میدانشجویان از ابزار گرداوري اطالعات  آموزشیرجوع به اسناد و مدارك 
سیالی، ( تیخالق دهنده تشکیلبا چهار عامل اصلی  )45، 1385(آزاد،CTآزمون یا تورنس تفکر خالق 

 2و  1، 0به کمیت عددي  تبدیل قابل اي گزینهسه  سؤال 60ابتکار، انعطاف و بسط) که شامل 
  است. ،گزینه الف کمترین و گزینه ج بیشترین میزان خالقیت را دارد که اي گونه به
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 سنجش خالقیت تورنس اي گزینه 60آزمون  :1جدول 
 

 گزینه ج  گزینه ب گزینه الف  سؤال

ــذت   ــازه ل ـــارب ت ــا از تجــ آی
 برید؟ مـــــی

از تجارب تازه 
  برم. لذت نمـــی

  

گاهـــــی از تجــارب تــازه  
 برم. لذت می

  برم. از تجارب تازه لذت مـــی

آیا از حل مسـائل دشـــــوار   
  برید؟ میلذت 

خیــــــــــر، از حــل مســائل دشــوار 
  برم. لذت نمی

ــه ــدرت ب ــائل  ن ــل مس از ح
  برم. دشوار لذت می

 

اغلب از حل مسـائل دشـوار    -
  برم. لذت می

ــومی  ــانی عمـ ــی در مکـ وقتـ
کنیـد   هستید، آیـا سـعی مـی   

حدس بزنید افرادي کـه دور و  
شـما هســتند دربـارة چــه    بـر 

  کنند؟ چیزي بحث می

نیسـتم حـدس بـزنم    منـد   هرگز عالقه
ــث    ــزي بح ــه چی ــاره چ ــران درب دیگ

 کنند. می
 

گاهی دوسـت دارم حـدس   
بــزنم دیگــران دربــاره چــه 

 کنند. چیزي بحث می

همیشــه دوســت دارم حــدس 
چه چیزي  بزنم دیگران درباره

  کنند. بحث می
 

خیلـی   مسـئله وقتی بـا یـک   
ــواري ــی  دش ــرو م ــوید  روب ش

 کنید؟ معموالً چه می

، چـون فکـر   کنـیم  مـی از موضوع فرار 
 را حل کنم. مسئلهکنم بتوانم  نمی

ـــی  ــرار نمــ ــنم، امــا   ف ک
 شوم. ناراحت می

کــنم راه مناســبی  ســعی مــی
  بیابم. مسئلهبـــراي حل 

آیا بـه نظـــــر دیگـــــران،    
شـــما ســـؤاالت مشکلــــــی 

  کنید؟ طـــرح می

ـــی   کنم. فکـــــر نمی طور اینخیــــر،  ــنگاهــ ــور ای ــر  ط فک
  .کنم می

  کنند. فکر می طور اینغلب ا

اگــــر درگیر حل مسألۀ 
مشکل ریاضــــی باشید، چه 

  کنید؟ می

خواهم  از معلــــم یا شخصـــــی می
  به من کمک کند.

یک کتاب ریاضـــی 
را  مسئلهمــربوط به 

  خوانم. می

از منابعی کـه در دستــــرس   
کنم تا خودم  دارم استفاده می

  حل نمایم. آن را
  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...  -------------------------  ----------------  ---------------- 
  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...  -------------------------  ----------------  ---------------- 

چقدر به جزئیـات کـاري کـه    
  پردازید؟ دهید، می انجام می

ــات    پـــــردازم. به جزئیات مـــی ندرت به ــه جزئیـ ـــی بـ گاهـــ
  پــــردازم. می

  پـــردازم. اغلب به جزئیات می

دهید از چـه   انجام می آنچهدر 
  برید؟ مقدار پیچیدگی لذت می

از انجام امـــور ساده و سر راست لذت 
  برم. می

از انجــــام امـــــــور بــــا 
 برم. پیچیدگی لذت مــی

بسـیار پیچیـده   ز انجام امــور  
  برم. لذت می
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 قرارگرفته وتحلیل تجزیهجداگانه و جمع نمرات مورد  صورت بهنمرات حاصل از سنجش هر عامل 
  .است 120الی  0است. دامنه تغییرات نمره کل از 

  100الی  120خالقیت بسیار زیاد: امتیاز  
 85 الی 100خالقیت زیاد: امتیاز 

  :75امتیاز الی 85خالقیت متوسط  
  50الی  75خالقیت کم: امتیاز  
  و پائین تر 50خالقیت بسیار کم: امتیاز 

 متغیرهااز  اي پارهبا  آن اساتید، بررسی ارتباطتوسط دانشجویان در پرسشنامه ارزیابی میزان خالقیت 
سنجش خالقیت تورنس توسط خود  اي گزینه 60استفاده از نتایج و مقایسه با آزمون  منظور به

به  1رتبه .)قرار گرفت موردبررسیاستاد  21. لذا ارزیابی هر یک از دانشجویان توسط دانشجویان است
 )باشد میبه معنی بیشترین میزان خالقیت  5معنی کمترین میزان و رتبه 

  پژوهش هاي یافته
 دانشجویان: توزیع فراوانی و فراوانی نسبی میزان خالقیت کلی تورنس 2جدول 

  درصد  فراوانی  میزان خالقیت کلی تورنس
  3/18  16  بسیار زیاد

  9/37  33  زیاد
  8/29  26  کم

  7/13  12  بسیار کم
  100  87  جمع کل

مشخص گردید بیشترین بازه در  ،توسط خود دانشجویاندانشجویان  در بررسی وضعیت خالقیت
  است. 7/13 با درصد "کم بسیار "در بازه  آنو کمترین  9/37با درصد  " ادیز"گزینه 
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 : توزیع فراوانی و فراوانی نسبی میزان خالقیت دانشجویان توسط اساتید3جدول 

  درصد  فراوانی  میزان خالقیت کلی تورنس
  6/12  11  بسیار زیاد

  2/25  31  زیاد
  6/35  29  کم

  3/18  16  بسیار کم
  100  87  جمع کل

 " ادیز"در بررسی وضعیت خالقیت دانشجویان توسط اساتید، مشخص گردید بیشترین بازه در گزینه 
است. این تفاوت معناداري را در  6/12 با درصد " ادیزبسیار "در بازه  آنو کمترین  2/25با درصد 

دانشجویان بیان  خودآزماییبین نقطه نظرات اساتید و  "کم بسیار "و  " ادیزبسیار " هاي گزینه
 تفاوت معناداري نیست. "کم "و  " ادیز" هاي بازه. ولی در دارد می

 و مدارك تحصیلی آموزشیدانشجویان از نظر متولیان  آموزشیارزیابی : 4جدول 

  آموزشینظر متولیان   مدارك تحصیلی  دانشجویان آموزشیارزیابی 
  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی

  5/50  44  1/47  41  بسیار زیاد
  3/33  29  9/37  33  زیاد
  8/13  12  6/12  11  کم

  /022  2  /022  2  بسیار کم
  100  87  100  87  جمع کل

  
تعادل  تواند میو مدارك تحصیلی،  آموزشیدانشجویان از نظر متولیان  آموزشیارزیابی با ارجاع به 
با  " ادیزبسیار "و  " ادیز" هاي گزینهرا مشاهده کرد. بیشترین تفاوت در بین  ها گزینهنسبی بین 

  درصد هستند. 4الی  3حداکثر 
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  فرضیات پژوهش
دانشگاه هوایی شهید  دانشجویان آموزشیارزیابی بین میزان خالقیت و نخبگی و  فرضیه اصلی:

  ستاري رابطه وجود دارد.
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 دانشجویان: مقایسه میزان خالقیت 5جدول 

 سنجه
میزان 

 انحراف معیار میانگین همبستگی
 

انحراف خطاي 
 معیار

 

 tآماره 
 

P-value 
 

  55. 08/-  45456. 5.788275 31.9307 174/ انعطاف پذیري
 71. 1.98 11898. 4.235699 15.5054  115/ ابتکار

 36. 82. 31256. 3.01254  21.3556 119/ بسط

 46. 64.- 17855. 3.98562  17.7845 188/ سیالی

 58. 42.  88754. 14.12554  85.2984 201/ خالقیت کلی
 

میزان رابطه  ، نشان داد کهها آن آموزشیارزیابی با  بررسی رابطه مقایسه میزان خالقیت دانشجویان
)، بوده r )05/0>55/0=P=08/0برابر  و میزان خالقیت دانشجویان انعطاف پذیري مقیاسخطی بین 

. در شود میکه میزان این رابطه نسبتاً ضعیفی است. این ارتباط ضعیف در سنجه سیالی نیز دیده 
 r=198/0) و با سنجه ابتکار برابر >r )005/0P=82/0بسط بین مقیاس بسط با نگرش برابر  سنجه

). <05/0P( رابطه آماري وجود نداشت . که در مقیاس ابتکار و میزان خالقیت دانشجویانباشد می
پیوندي به  ها آن آموزشیارزیابی با  میزان خالقیت کلی نیز با مقایسه میزان خالقیت دانشجویان

 ها آنبا میزان خالقیت  دانشجویان آموزشیارزیابی ) نشان داد بنابراین <05/0P) و (r=42/0میزان (
  رابطه بسیار ضعیفی دارد.
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 ها آن آموزشیبا ارزیابی  دانشجویان: مقایسه میزان خالقیت 6جدول 

 F P-valueآماره  خطاي انحراف معیار انحراف معیار میانگین آموزشیارزیابی 

 ابتکار

 83237. 4.00121 30.8845 آموزش پایین سطح

1.01 .31 

 51469. 4.45055 31.4565 آموزش متوسط سطح

 25689. 5.45698 32.1455 باال آموزش به سطح متوسط

 1.09757 6.45698 32.8456 آموزشباالي  سطح

 98977. 4.21365 31.7821 سطح عالی آموزش

 30169. 5.12305 31.1200 مجموع

 پذیري انعطاف

 21548. 3.26464 13.1316 سطح پایین آموزش

2.05 .41 

 32568. 3.45421 15.2809 آموزش متوسط سطح

 23871. 45055 .2 12.7055 سطح متوسط به باال آموزش

 84562. 3.63023 14.3191 سطح باالي آموزش

 1.08012 3.89444 13.0000 سطح عالی آموزش

 65544. 3.26866 15.4805 مجموع

 سیالی

 21548. 4.07972 21.5405 سطح پایین آموزش

1.16 .39 

 66988. 4.71447 22.3373 آموزش متوسط سطح

 21544. 45055 .4 22.8231 سطح متوسط به باال آموزش

 65587. 6.26907 23.7209 سطح باالي آموزش

 1.12254 4.16333 21.0000 سطح عالی آموزش

 26253. 4.71823 23.5387 مجموع

 بسط

 65554. 2.80836 15.2895 سطح پایین آموزش

.29 .788 

 24858. 2.33191 14.6818 آموزش متوسط سطح

 54877. 2.57114 14.8562 باال آموزشسطح متوسط به 

 65584. 45055 .4 16.7111 سطح باالي آموزش

 66554. 2.33150 15.5385 سطح عالی آموزش

 68455. 2.82034 14.7151 مجموع

 خالقیت کلی میزان سنجش
 تورنس

 2.25510 12.55551 85.2857 سطح پایین آموزش

1.255 .41 

 1.02215 12.25548 85.4125 آموزش متوسط سطح

 3.25554 15.55844 87.8047 سطح متوسط به باال آموزش

 1.66584 18.55584 85.7250 سطح باالي آموزش

 2.00012 12.33355 81.2308 سطح عالی آموزش

 99877. 14.22154 86.5270 مجموع
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 گیري نتیجه
جهت  فناوري بایستی به شکل کاربردي و ارزشی بخش، دانش و ها سازمانامروزه براي بقا و رشد 

بسیار مهم  هاي مؤلفهقرار گیرید. از  مورداستفادهوري بیشتر منابع انسانی و انسجام اطالعات،  بهره
یکی از الزامات اساسی زندگی جوامع  عنوان بهخالقیت  مؤلفه هاي قابلیتجهت پویایی بهره بردن از 

با توجه به تدریجی سازمان، حاکم خواهد شد.  یماندگ عقبن، افول و آبدون  کهبشري است 
، لزوم توجه ویژه به نیروي منابع انسانی بر راهبردهاي سازمان هاي قابلیتتوانمندي و  تأثیرگذاري

. شود میگوناگون دیده  هاي سازمان گذاران سیاستبراي  ازپیش بیشانسانی  هاي سرمایهخالق 
، تغییر يگذار هیسرما، يزیر برنامهبا  ستیبا یمنبوده و  مستثناعده دفاعی نیز از این قا هاي سازمان
  و بازطراحی فرهنگ آموزشی، نقشه راه را براي نیروي خالق مشخص و هموار نماید. نگرش

هاي  هاي تمرکز ذهنی، ابتکار (توانایی و تمایل به ایجاد جواب افراد خالق عموماً داراي ویژگی
هاي محیطی)، خطرپذیري، ضریب هوشی باال (لزوماً  نش به محركغیرمعمول و مرسوم را در واک

توانایی ایجاد (نفس، سیالیت فکري  هاي خالقی نیستند)، اعتمادبه هاي داراي هوش باال، انسان انسان
و نیاز  پذیري ادراکی (توانایی قالب شکنی)، استقالل رأي و داوري سریع تعداد زیادي ایده)، انعطاف

  .کند ها را از سایرین متمایز می هستند که آنبه کسب موفقیت 
در  اتنفر آموزشی يها یابیارزیا سطح  آموزشیبر خالقیت، موفقیت  مؤثرهاي  مؤلفه ازجمله

به بررسی میزان تأثیرپذیري متقابل خالقیت و  مقالهاست. لذا این  آموزشیمختلف  يها دوره
 و فنون هوایی شهید ستاري پرداخته است. دانشگاه علوم در بین دانشجویان آموزشیهاي  ارزیابی

اي سنجش تورنس با  گزینه 60، از آزمون پژوهش آماريسنجش میزان خالقیت جامعه  منظور به
مجزا توسط اساتید و  نامه پرسشدر دو  پذیري، ابتکار و سیالی چهار مقیاس عمده بسط، انعطاف

مشخص گردید در  ،پژوهشاین  هاي یافته وتحلیل تجزیهدر دانشجویان استفاده گردیده است. 
 هاي گزینهولی براي  شود نمیمشاهده  نامه پرسشبین دو چندانی تفاوت  "کم "و  " ادیز" هاي گزینه

بررسی رابطه مقایسه در  هستند. نظر اختالفدرصد داراي  5و  6با  "کم بسیار "و  " ادیزبسیار "
ها، نشان داد که میزان رابطه خطی بین  آن آموزشیمیزان خالقیت دانشجویان با ارزیابی 

رابطه نسبتاً ضعیفی است. این ارتباط ضعیف در  و میزان خالقیت دانشجویان انعطاف پذیري مقیاس



  95 زمستان، دوبیست و ، شماره ششمسال  ی،فصلنامه مطالعات منابع انسان 
 

٢٠٢  / 202 / 

نشجویان رابطه آماري وجود . در مقیاس ابتکار و میزان خالقیت داشود میسیالی نیز دیده  مقیاس
 آماريجامعه  آموزشینداشت. نتایج مقاله حاکی از این است که بین میزان خالقیت و ارزیابی 

  :گردد میپیشنهاد رابطه معناداري وجود ندارد. لذا  پژوهش
با مفهوم خالقیت همانند سایر مفاهیم مرتبط با امر آموزش مانند استعداد، موفقیت  .1

  گردد. ریزي برنامهنظامی  هاي دانشگاهدر  تحصیلی و هوش،
  نظامی هاي آموزش گذاران سیاستو رفتار خالقانه در بین  تغییر در نگرش تفکر .2
 درسی و بهره بردن از محتوي آموزشی مبتنی بر خالقیت سازي ها سرفصلبازنگري در  .3

 اهمیت دادن صرف موفقیت تحصیلی جاي به

 ارائهجهت برگزاري مسابقات و  اساتیدمحور براي خالقیت  آموزشی هاي دورهبرگزاري  .4
 دانشجویان نظامیخالق  يها دهیو ادستاورد 

 نظامی هاي دانشگاه در سایرانجام مطالعه تطبیقی  .5

 منابع
 

 .، تهران، سمتآزمون سنجش خالقیت تورنس، 1385آزاد، قاسم.، .1
، انتشارات ترمه، ها و سازمانها یت و نوآوري در انسانخالق، 1377آقایی فیشایی، تیمور، .2

 چاپ اول،
، ترجمه حسن قاسم پرورش استعداد همگانی ابداع و خالقیت،. 1381اسبورن، الکس، اس، .3

  زاده، نشر دنیاي نو، چاپ سوم،
، ترجمه محمود شهابی، فرهنگ اندیشه، سال سوم، شماره گرایی نخبه، 1383ایونز، مارك؛  .4

 دهم، 
، ترجمه محمد علی حسین نژاد، نشر ساقی، چاپ در باره خالقیت. 1381دیوید، بوهم.  .5

  اول
بررسی خالقیت دانش آموزان با نگرشهاي فرزند پروري والدین در ، 1388رمضانی، عباس،  .6

، بهار، پایان مدارس مقطع راهنمائی پسرانه و دخترانه استعدادهاي درخشان شهر ارومیه
 ر رشته مدیریت آموزشی،نامه کارشناسی ارشد د

  ، ترجمه منصور وثوقی، تهران، نی، چاپ هجدهم، تغییرات اجتماعی، 1385روشه، گی؛  .7
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ماهنامه  ،آموزش و یادگیري سنتی و مجازي، 1385سرکشیکیان، امیرحسین  .8
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