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 پیشینه

 - 4، شماره 24دوره : مقاله های برگرفته از پایان نامه ها و مسئله تولید علم•

 (  1388تابستان )

فصلنامه علوم و فناوري ) - 1، شماره 25دوره : حرف نو در پژوهش•

 (  1388اطالعات 

 - 4، شماره 24دوره : مقاله های برگرفته از پایان نامه ها و مسئله تولید علم•

 (1388تابستان )

-6) - 4، شماره 25دوره : چالش جدی در پژوهشهای ما: جای خالی نوآوری•

1389) 

ويژه ) - 4، شماره 26دوره  ،حکایت استفاده کاربردی از پژوهش ها در ایران•

 (1390نامه علم سنجي 

در قلمرو اطالع يابی، سواد اطالعاتی و سمت و سوی توسعه پژوهش ها •

 يادگيری الکترونيکی



 برخي پرسشهاي بنیادی

 خالقیت در پژوهش به چه مفهوم است؟•

مكاتب گوناگون روانشناسي چه دیدگاهي در باره خالقیت •

 دارند؟

فرایند خالقیت تحت تاثیر چه عناصر و مولفه هایی رخ می •

 دهد؟

 آیا این عناصر در فعالیت هاي پژوهشي نیز دخیل هستند؟•

 الگوي مناسب ایجاد خالقیت در پژوهش كدام است؟•



 آنچه بحث خواهد شد

 و پیامدهای آنپژوهش مشکالت کنونی •

  نو دستاوردنگاه نو، روش نو، : مفهوم خالقیت•

 تفکر تحلیلی، انتقادی و خالق: پیش نیازهای خالقیت•

 تحلیل خالقیت از دیدگاه نظریه های روانشناسي•

 مدل توسعه خالقیت در پژوهش•

 برداشت و نتیجه گیري•

 



و پیامدهای آنپژوهش مشکالت کنونی   

 :مشکالت
 تكرار و اشباع موضوعي در برخي زمینه ها•

 رواج مسئله سازي و افول مسئله یابي•

 عدم عمق بخشی به پژوهش•

 حداقل نوآوري و خالقیت•

 :پیامد ها
 عدم تولید دانش نو و مشاركت در پیشبرد علم•

 عدم سودمندی نتایج پژوهشها در فرایند توسعه•

 سلب اعتماد دولت و عدم اختصاص بودجه كافي•

 سلب اعتماد همگانی به مقوله پژوهش•

 



، دستاورد نونگاه نو، روش نو: مفهوم خالقیت  

به مفهوم خلق چیزي است كه وجود ندارد، یا اگر : خالقیت•
 دارد باید مورد بازنگري و تغییر یا اصالح قرار گیرد

 :دارای دو عنصر باشدحداقل خالقیت باید •

 :، به مفهومNovelty  تازگي. 1
   Originality                       اصالت -

 Unexpectednessغيرمنتظره بودن  -

 :، به مفهومValues  منديارزش. 2
 Relevance                         ربط -

   Appropriateness       ت     مناسب-

 Effectiveness               اثربخشي-

   Usefulness                  يسودمند-

   Significance                    اهميت-



 پیشنیازهاي خالقیت
  :مراحل پیوسته در فرایند رشد شناختي

 :تفکر تحلیلی. 1

را به ( مثال فعالیت پژوهشي)کلیت مفهوم یا پدیده مورد نظر –

عناصر تشکیل دهنده آن تجزیه کرده و ارتباط درونی میان آنها 

 .  را در جهت هدف یا هدفهاي خاص کشف و تعیین کند

شناسایی و تحلیل ارتباط های برونی نیز در این مقوله قرار می –

 گیرد

 

شناسایی و تحلیل عناصر یک مفهوم، پدیده یا شئی و روابط 

 برونی آنها/درونی



 :تفكر انتقادی. 2

فرایندی شناختی است که به ارزیابی هدفمند مفاهیم و پدیده ها –

 .  توجه دارد

نه تنها عناصر تشکیل دهنده مفاهیم و پدیده ها بلکه نقش و –

روابط میان آنها از دیدگاه انتقادی و بر اساس نقش مثبت یا 

  آنها مورد ارزیابی قرار می گیرد( نقاط قوت و ضعف)منفی 

 

 جایگاه ارزشی آنها+شناسایی و تحلیل انتقادی عناصر

 

 



 :تفكر خالق. 3

مرحله اي فراتر از تفكر تحلیلي و انتقادي است كه در پي –

برای حل  تركیب و به وجود آوردن محصول جدید و متفاوت

  .مسائل، مشکالت، و محدودیتها است

تفكر خالق فرایند خلق مفهوم یا پدیده جدید و اصیل است که از –

هایی چون انعطاف پذیری، اصالت گرایی، فوران مغزی، تمهار

تغییر و اصالح، تخیل، تفکر ارتباط مدار، و تفکر تمثیل گرا 

 سود می جوید

 شناسایی راه های نو برای مسائل جاری



 فرایند رشد فكري

 تقلید

 توصیف

 تفكر تحلیلي

 تفكر انتقادي

 تفكر خالق

 دانش

 خرد



 مراحل رشد شناختي از دیدگاه بلوم و اندرسون



 سرشت تفکر خالق

 فرایندی چند بعدي و بسیار پیچیده•

 یک فرایند ذهنی متعالی با پیشنیازهاي خاص خود •

استفاده از ظرفیتها و قابلیتهای گوناگون ذهن برای حل یك •

مسئله، به وجود آوردن یك راه نو و خلق چیزی است که 

 .همگان توان آن را ندارند

قابل تحلیل از دیدگاههاي گوناگوني چون روانشناسي •

رفتاري، روان سنجي، علوم شناختي، فلسفه، زیبایي 

 شناسي، تاریخ، اقتصاد، مدیریت و مانند آنها



از دیدگاه روانشناسي نظریه های خالقیت  

  (Bergquist, 2001)برگ کویست•

 :بررسي خالقيت از ديدگاه مکاتب–

 Psychoanalytic                  روانکاوی1.

 Behavioristic                    رفتارگرایی2.

 Humanistic         انسان گرایي3.

 

 ديگران مکاتب بيشتری را معرفی کرده اند•

 Associationism       مکتب تداعی گرایی–



  خالقیت از دیدگاه مکتب روانکاوی. 1 

  خالقیت از ضمیر ناخودآگاه فرد منشاء می گیرد•

  خالقیت محصول جانبی فرایندهای ذهنی پیش از خالقیت است•

  است که اجازه بروز ضمیر ناخودآگاه را به فرد می دهد( خود)اگو •

آرزوی مردم برای رسیدن به خوشبختی تبدیل به نیرویی برای •

  بروز تخیالت می شود

فقط مردم بدبخت در رویاهای روزانه و در تخیالت خود می : فروید•

 توانند خالقیت را بروز دهند

از دیدگاه وی، مصائب و مشکالت بخش جدایی ناپذیر تخیالت و •

 رویاها  هستند

 یونگ نیز تقریبا همین دیدگاه را دارد•



آیا مي توان خالقیت در پژوهش را عملی برای رهایی از •

  رنج و اضطراب دانست؟

می توان آن را یافتن راه حلی برای یک مسئله که دغدغه •

فرد در طول زمان گذشته بوده است ( تنش فكري؟)ذهنی 

 .  تلقی نمود

از این رو، داشتن دغدغه به منزله یک عامل محرک برای •

و نیز یافتن ( مسئله یابی)تفکر و واکاوی زمینه های آن 

برای آن می تواند در حوزه فعالیتهای ( خالقیت)راه حل 

  پژوهشی توجیه پذیر باشد



خالقیت از دیدگاه مكتب رفتارگرایي. 2   

  خالقیت جزئي از رفتارهاي طبیعي انسان است•

 

خالقیت نه در درون ذهن (: اثبات گرایانهدیدگاه )واتسون •

انسان، بلكه به منزله یك رفتار قابل مشاهده و مطالعه 

  است

رفتار منجر به خالقیت نیز تابعی از عوامل گوناگون از •

پاداش و یا تنبیه و عواملی مانند جمله ضمیر ناخودآگاه، 

   .می باشد



هنگامی که فرد راه حل موفقیت آمیزی برای یک مسئله پیدا می •

 .کند در واقع بر یک فشار ذهنی غلبه کرده است

در . خالقیت باعث به وجود آمدن احساس بهتر و خوب می شود•

واقع، خالقیت پاسخی است برای برطرف کردن فشار روانی 

 (.اسکینر)

محیط اجتماعي باعث شكل گیري شخصیت و رفتار انسان  :واتسون•

 .  مي شود

از دیدگاه وي، در طول زندگي انسان، شرایط و وضعیت اجتماعي •

به شكل ناخودآگاه و در حافظه و ضمیر آنها نقش بسته و تاثیر مي 

   .گذارد



و ند در پاسخ دهي به شرایط اجتماعي اپاداش مي تو :ورندایكث•
 .موثر باشد و خالقیت را به وجود آوردمحیطي 

   

و خاطرات  Operant conditioning ي عاملشرط  :ورندایكث•
در تشریح رفتاري دالیل ( اصلي)عناصر اولیه به منزله ناخودآگاه 

 خالقیت

 

عمل خالقانه، از دیدگاه رفتارگرایان، یك الگوي رفتار شناختي است •
كه ابتدا به ضمیر ناخودآگاه دسترسي مي یابد و سپس آن را در 

. فرآوري یا پردازش مي كند( مثال یك مسئله)بافت یك محرك فوري 
زماني كه مسئله حل شد و یا راه حلي براي آن پیدا شد، فرد به 

 (اشتراک با دیدگاه روانکاوانه). آرامش مي رسد



روانشناسي انسان گرایيخالقیت از دیدگاه . 3   

روانشناسان با تمایالت انسانگرایانه مانند ابراهام مزلو بر سرشت •

 .انسان تاكید داشته اند

 

از دیدگاه آنان، ظرفیت انسان براي رشد نقطه مشترك بسیاري از  •

نظریه هاست و در این راستا، خالقیت عنصري اساسي براي رشد 

است زیرا افراد مي آموزند، خود را با محیط سازگار مي كنند و در 

 .  خود احساس ارزشمندي به وجود مي آورند

 

مكتب روانشناسي انسانگرایانه به وجود انسان و به فرایند خالقیت •

  .به منزله یك كل مي نگرد



مفهوم خالقیت و مفاهیمي مانند سالمتي، : ابراهام مزلو•

فعالیت، و انسانیت مفاهیمي نزدیك بهم بوده و شاید بتوان 

 .  گفت كه یكي هستند

 

 .  از نظر مزلو، اینها ویژگیهاي یك انسان سالم است•

 

مدیر، خود -سرشت انسان به منزله یك فرایند آگاه، خود•

فعال، و سالم زمینه هاي تفاوت مكتب روانشناسي 

 .انسانگرایانه از دیگر مكاتب به شمار مي آید



 خالقیت از دیدگاه مكتب تداعي گرایي. 4

وقتی ایده ای در . ارتباط دو ایده منجر به تفکر می گردد•
 . ذهن باشد ایده ای مشابه آن نیز به دنبال خواهد آمد

 

بنابراین وقتی فرد با مساله ای روبرو می شود، با تداعی •
اطالعات قبلی که در ذهن دارد به ایده ای تازه برای حل 

تداعی یعنی پل زدن یا پیوند بر قرار .  مساله دست می یابد
 (یکی از ویژگیهای مخترعان و مکتشفان)کردن 

 

شکل دادن تداعی ها به صورت : تفکر خالق: مدینگ•
 .ترکیب تازه و مفید که پاسخگوی الزامات خاصی باشد



هر چقدرعناصر این ترکیب تازه، غیر مشابه تر از یکدیگر •
مدینگ، ")باشند فرایند مربوطه خالق تر خواهد بود

 (.  1387نقل در میرکمالی و خورشیدی،  1962

 

تداعی گرایان معتقدند هرچه تداعی بیشتر باشد شانس "•
 .  یافتن راه حل خالق بیشتر می شود

 

در این صورت فرد از بین ترکیبات زیادی از عناصر که •
 ."ایجاد نموده، به انتخاب جواب ابتکاری دست می زند



 چهار گام خالقیت

در فرایند خالقیت، چهار گام یا مرحله (: 2001)برگ كوئیست •
پیوسته وجود دارد كه بر اساس آن مي توان رویكردي عملي را 

 .براي ایجاد خالقیت در پژوهش تدوین كرد

 

 Preparationآمادگي، تدارك و یا تمهید 1.

این مرحله بر تالش بسیار و كسب تجربه و مهارت به منزله •
 .  ملزومات اساسي براي آغاز حركت در جهت خالقیت تاكید دارد

به بیان دیگر، تالش و درگیر بودن با یك مسئله مي تواند تاثیر •
 .  الزم را بر آمادگي ذهني فرد براي شروع كار به وجود آورد

مي توان نتیجه گرفت كه بدون تالش و دغدغه ذهني نمي توان به •
این فرض در مورد فعالیت هاي . مرحله بروز خالقیت رسید
 .پژوهشي نیز صادق است

 



 Incubation: شكل دادن، پروراندن. 2

آنچه كه در مرحله نخست و در قالب اندیشه ها، تصورات •

و اطالعات در ذهن فرد اندوخته شده است در ذهن 

ناخودآگاه وي جاي مي گیرد و بتدریج به شكل نیمه 

   .خودآگاه پخته و پرورانده مي شود

 



   Illumination: وضوح بخشیدن، تشریح. 3

سرانجام هنگامي كه راه حلي براي مسئله مورد نظر به طور 

واضح و موثر در ذهن خودآگاه شكل مي گیرد مرحله 

آنچه كه در مرحله دوم به صورت . سوم رخ مي دهد

اندیشه ها و تصورات به وجود آمده بود، در این مرحله 

به شیوه اي روشن به هم مرتبط شده و به شكلي نو 

 (جرقه زدن فکر. )سازماندهي مي شود

 

 



   Verification: تائید و اثبات. 4

در نهایت در مرحله چهارم یا پایاني، فرد نتیجه كار ذهني •

خود در مرحله سوم را به شكل راه حل عیني و ملموس 

 .ارائه مي دهد

عناصر موثر بر خالقیت را باید در این مراحل چهارگانه •

 دخیل كرد



 مدل مفهومي

خالقیت را می توان در فرایند فعالیتهای پژوهشی مورد توجه قرار 
 :  داد

 مسئله یابی، 1.

 مطالعه تحلیلی و انتقادی پیشینه پژوهش،2.

 شناسایی خالء های پژوهش،3.

 گزینش موضوع، 4.

 روش شناسی برای گردآوری اطالعات، 5.

 تحلیل یافته ها، 6.

 نتیجه گیری7.



 عوامل موثر بر خالقیت در فرایند پژوهش

 :فرایند پژوهش

شناسایی و انتخاب موضوع و مسئله 1.

  پژوهش

 

  مرور تحلیلي و انتقادي پیشینه پژوهش.  2

 

 تدوین و تبیین فرضیه ها و سئوالها.  3

  

انتخاب جامعه و نمونه، انتخاب روش، .  4

  ابزار و امکان سنجی پژوهش

 

گردآوری، تحلیل و تفسیر داده ها، نتیجه .  5

 گیری و نگارش پژوهش

 :عوامل فردي1.
شکستن عادتها، خطرپذیری، اعتماد به  :ویژگیهاي شخصیتي

نفس، عدم ترس از شکست و پذیرش مسئولیت نتایج، 

انعطاف پذیری، مورد سئوال قرار دادن مفروضات و 

هنجارها، نداشتن تفکررادیکال، خود انگیختگی، داشتن 

 ...روحیه همکاری و توجه به ایده های دیگران، 

مطالعه و آگاهی زیاد، استفاده از دانش  :توانمندیهاي دانشی

موجود به عنوان پایه برای ایده های جدید، پرهیز از 

سکون فکری و محصور شدن در یک فکر، استفاده 

 گزینشی از راهها و کارهای گذشته

مفاهیم فراتر از  استفاده از اصطالحات و :قابلیتهاي مهارتی

کاربرد معمول، توانایی تقسیم بندی مطالب و مقایسه 

مطالب با هم، یافتن نظم در هرج و مرج، استفاده از 

ارتباطات غیر کالمی، واکاوی درونی به روش صحبت با 

خود، تمرکز بر روی مسائل به مدت طوالنی،سوال 

 پرسیدن،خود نظمی در کار

 (1990لوئل، )

نظام فرهنگي، نظام  :عوامل محیطي. 2

 آموزشي، نظام اقتصادي، نظام اداري، نظام سیاسي





 مهم ترین عناصر و عوامل خالقیت
 (ریسك)خطرپذیري   -

 عینیت بخشي،  -

 آمادگی های زیست شناختی،   -

 تجارب محیطی و اجتماعی،  -

 یادگیری های قبلی،   -

 مطالعه و دانش زیاد، -

 ذهنی،  توانمندیهای هوشی و-

   توانایی تداعی و پل زدن -

 

بیشتر این عوامل مرتبط با ویژگیهاي 

 شخصیتي بوده و قابل اكتساب هستند

 کنجکاوی، -

 انگیزه،  -

 تفکر تحلیلی و خالق،  -

مسئله یابی مبتنی بر تجربه و  -

 دانش، 

 ،احساس نیاز -

 رقابت در پیشرفت،  -

 متفاوت بودن،  -

 شكستن عادتها، -

مورد سئوال قرار دادن مفروضات و  -

 هنجارها،



 برداشت و نتیجه گیري

حرف )ارزش هر پژوهش در ارائه یافته ها و نتایج نو •
 .است كه الزمه آن خالقیت مي باشد( تازه

 
بر ( محیطي)و بروني ( روانشناختي)تاثیر عوامل دروني •

 .خالقیت را نمي توان نادیده گرفت

 

 

بیشتر عوامل موثر بر خالقیت با ویژگیهاي شخصیتي اما •
 مرتبط هستند( آموختني)قابل اكتساب 



فرد پژوهشگر بر اساس انگیزه کنجکاوی و نیاز به •

مانند )ارضاء فکری، و با استفاده از فرایندهای ذهنی پویا 

به دنبال یافته هایی است که نو  و ( تفکر تحلیلی و انتقادی

سودمند باشد و بتواند به سئوال یا خالء اطالعاتی پاسخ 

 .دهد

 

خالقیت در پژوهش به شکل خود به خودي، تصادفی و  یا •

 .بدون پیشینه تجربی و دانشی رخ نمی دهد



توجه به عوامل و مهیاساختن شرایط انگیزشي براي بروز •
خالقیت در افراد بویژه آناني كه انتظار مي رود در كار 

 خود خالقیت داشته باشند ضرورتي انكارناپذیر دارد

 

شناخت عناصر خالقیت و لحاظ كردن آنها در فعالیت •
  پژوهشي بسیار مهم است

 

داشتن یك مدل مفهومي و عمل به آن مي تواند راه را •
 براي ایجاد خالقیت در پژوهش مشخص كند



اینکه تا چه میزان پژوهشگران از عناصر این مدل استفاده 

می کنند و یا مي توانند استفاده كنند قابل تامل و تحقیق 

از یكسو و  ویژگیهاي شخصیتياست، زیرا این امر به 

نظامهاي كالن فرهنگي، آموزشي، اقتصادي، چگونگي 

 .از سوي دیگر بستگي دارد  ...اداري، و 

 



 با سپاس از توجه شما


