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 چکیده
ی مـدل   سنجش میزان خالقیت مـدیران فرهنگـی بسـی  دانشـجویی بـر پایـه       هدف بااین مقاله 

سنجش خالقیـت مـدیران فرهنگـی از     است. روش پژوهش پیمایشی بوده و برای شده  انجامتورنس 
ی است، ریپذ انعطافی بعدهای سیالی، بسط، ابتکار و  رندهمدل سنجش خالقیت تورنس که دربردا

ی تـورنس، اطالعـات   سـؤال  45ی این مدل با استفاده از ابزار پرسشنامه  پایه استفاده گردیده است. بر
ی اسـتان همـدان بـه    ها دانشگاهنفری مدیران فرهنگی بسی  دانشجویی  45 یآماراز جامعه  ازیموردن

ی نیز در آن هـا لحـا    شناس روانوری بوده و دیدگاه اساتید روش و دست آمد. روایی پرسشنامه ص
ابتکـار  /.، 116بسـط  /.، 150 یالیسـ باشـد کـه   ناشی از آلفـای کرونبـاخ مـی    ها آنشده است. پایایی 

، از آمـار  spss افـزار  نـرم از  هـا  داده لیـ وتحل هیـ تجز/. بوده است. ابـرای  401ی ریپذ انعطاف/. و 164
بیـانگر   آمـده  دسـت  بـه هـای   ی( بهره برده شده است. نتیجها نمونهتک  tآزمون )توصیفی و استنباطی 

آن است که میزان خالقیـت مـدیران، در بعـدهای چهارگانـه در حـد مناسـبی قـرار دارد و مـدیران         
ی از خالقیـت خـوبی برخـوردار هسـتند.     ریپـذ  انعطـاف بعـد سـیالی، بسـط، ابتکـار و      ازنظرفرهنگی 

   دانشجویی نبز خالقانه بوده است.وضعیت مدیریت فرهنگی بسی
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 مقدمه
یـابی   ها و دست وجوی حل کردن مسئله تواند همواره در جست فرایندی است که می خالقیت

هـای نـویی را    . به دنبال دریافـت بـازخورد بـوده و روش   باشدپیامد تفکر و عمل  باهای نو  به روش

ــی    ــایش م ــا آزم ــام کاره ــرای انج ــای  ب ــر رفتاره ــد و ب ــاری     کن ــتند پافش ــادتی هس ــه ع ــین ک پیش

هـای   سـو مکـان مطالعـه    هـا از یـک   دانشـگاه  Cristina E Shally & jng zhora,2008: 4)نـدارد.) 

تخصصی و علمی اسـت و از طـرف دیگـر محـل تربیـت، پـرورش فکـری و فرهنگـی دانشـجویان          

هـای   ها، بسی  دانشجویی و هسته امور فرهنگی دانشگاه دری از فضاهای مؤثر . یکشودمحسوب می

چـه ایـن   باشـند. چنان  تحول سازتوانند  دیگر مییک با. دانشگاه و بسی  استفرهنگی موجود در آن 

 شود.  بسی مهم و جذاب می ،تحول و خالقیت در حوزه فرهنگی باشد

مهـم  بسـیار  گی بـرای مـدیران فرهنگـی بسـی      ی امور فرهن ریزی درست و دقین درباره برنامه

و  کـرده دانشـجویان را در امـور فرهنگـی کمـک و تقویـت       هـا ریـزی . بدون شک این برنامهاست

هایی را برای مجموعه حاضر به بار آورد و به رفع تهدیدات فرهنگی در دانشگاه و  تواند فرصت می

رسـیدن بـه چنـین     را دربسـی    توانـد  مـی   یبسـ  رانیمـد جامعه کمـک نمایـد. درایـت و خالقیـت     

شـده، تضـعیف و از بـین بـردن      هایی از پیش تعیین تهدیدهای دشمن با اقدام هایی یاری کند. هدف

خودبـاوری و  تضـعیف   و در نتیجـه بـه دنبـال    هـا را هـدف گرفتـه    نظام فرهنـگ دینـی در دانشـگاه   

برای دستیابی به این  است. ها  توانمندی بومی و جایگزینی نظام فرهنگ غربی )مدرنیته( در دانشگاه

ی، در دنیای واقعـی  انتشارات های گوناگون آموزشی، تبلییی، تهییجی، گیری از روش هدف، با بهره

ی دنیامداری، تـروی    های دینی دانشجویان )با اشاعه گیرد. برای تضعیف ارزش را پی می و مجازی

ب با تحقیـر مفـاخر ملـی، معرفـی و     ی(، تیییر نگرش آنان نسبت به دنیای غرنیردیغهای  ایدئولوژی

گونـه   بـه بیگـانگی و ... را  خـود هـای کشـور، تـروی  از    تروی  الگوهـای غربـی، تحقیـر توانمنـدی    

کند. باید به این نکته توجـه نمـود کـه خالقیـت، امـری انحصـاری و        ای طراحی و اجرا می گسترده

ها و  ای ایجاد تلفیقی از اندیشهحاصل تالش فردی و لزوماً در یک موقعیت ویژه نیست؛ بلکه به معن

. مدیران فرهنگی بسـی  بـا   استای  ها با روش ارائه تازه های انقالبی و دینی افراد و یا گروه رهیافت

 بگذارنـد.  توانند اثر خوبی بر فرهنگ عمومی دانشـگاه و دانشـجویان    های نو می ها و راه ایجاد شیوه

 رهنگ اسالمی را دنبال نماید.تواند پیشرفت ف این نهاد با بستری مناسب می
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هـا در   ی، رهبری و ارزیـابی فعالیـت  ده سازمانریزی،  های برنامه بسیاری از مشکالت در زمینه

یکدیگر کار  منسجم باعنوان مدیران و اعضای  امور فرهنگی وجود دارد که باید گروهی از افراد به

انجام برسانند. این خالقیت چه رفتـاری و  تر به  تمام بتوانند رسالت خود را با خالقیت هرچه کرده تا

ها اثر بگذارد.  تواند بر رفتار و کردار دانشجویان دیگر دانشگاه ها، می گفتاری و چه در اقدامات آن

د نـ توان فعال و صاحب دغدغـه انقالبـی مـی    عنوان همچنین مدیران امور فرهنگی بسی  دانشجویی به

و بـرای تـروی  فرهنـگ دینـی و       باشـند ها داشته  آن نگری عامه خالقیت بیشتری، در مقابلِ سطحی

 ییهای حاکم در نظام جمهوری اسالمی ایران و نیز همسو و همسویی باسیاست ها عینی شدن ارزش

ای انجام دهند. مدیران فرهنگی  های خالقانه تالش ،با والیت مداری و مقابله با تهدیدهای فرهنگی

توانند به رویارویی  امات خالقانه فرهنگی و آموزشی خود میها و اقد بسی  دانشجویی نیز با فعالیت

با تهاجم فرهنگی غرب بپردازند. به همین دلیل تحلیل و کاوش در امـر خالقیـت مـدیران فرهنگـی     

صـورت دقیـن و مـنظم، میـزان خالقیـت       وجـود تـاکنون بـه    این است. با وضروری الزمبسیار بسی  

ی قرار نگرفته است. از همـین روی، در ایـن مقالـه بـه     سبرر موردمدیران فرهنگی بسی  دانشجویی 

اسـت.   دهش پرداختهبررسی میزان خالقیت مدیران فرهنگی بسی  دانشجویی بر اسا  مدل تورنس 

 سازد. می های خالقانه آگاه نتای  این تحقین آنان را در جهت اقدام

باید میزهای متفکر »فرمودند:  ها دانشگاهرهبر فرزانه انقالب در دیدار با دانشجویان و استادان 

، ها آناستاد و دانشجوی ما بسیاری از مفاهیم حقوقی، اجتماعی و سیاسی را که شکل و قالب غربی 

انـدک تشـکیکی کـرد، در     اش دربـاره  شود ینمم ل وحی منزل است و به نظرشان  ها یبعضدر نظر 

را  هـا  تیـ جزمل بگذارنـد؛ ایـن   سـؤا  ها آنی تحقیقاتی علوم گوناگون نقادی کنند؛ روی ها کارگاه

ای پیدا کنند؛ هم خودشان استفاده کنند، هم به بشریت پیشنهاد کنند؛ امـروز  ی تازهها راهبشکنند و 

کشور ما به این نیاز دارد؛ امروز انتظار کشور ما از دانشـگاه ایـن اسـت. دانشـگاه بایـد بتوانـد یـک        

ی کـه اهـل   کسـان  آنشور و این ملت بگذارد تا و ژرف در اختیار این ک جانبه همهی افزار نرمجنبش 

ی علمی خودی بتوانند بنای حقیقـی یـک   ها ینوآورو  ها قالبکار و تالش هستند، با پیشنهادها، با 

ی اسـالمی را بـاال ببرنـد؛ امـروز کشـور مـا از       هـا  ارزشی بر پایه تفکرهـا و   عادالنهی آباد و  جامعه

معظم انقالب در جمع دانشجویان و اساتید دانشگاه صنعتی بیانات رهبر )«.خواهد یمدانشگاه این را 

 ( 9/78/7319khamanei.irامیرکبیر، 
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ی  گونه بهبسی  دانشجویی، باید خالقیت در امور مهم را تشخیص داده و  ژهیو بهو  ها دانشگاه

را بسـی  دانشـجویی    آنچهیا در جهت بهبود آن بکوشند.  داده و ارائهی نوینی را ها خدمتپیوسته، 

در رقابـت بـا    ها فرصتی از ریگ بهره، همانا  کند یمبرای افزایش اثربخشی، پیشرفت و ترقی کمک 

مگر با درایت و خالقیت اعضـای بسـی  دانشـجویی و نیـز      گردد ینمیکدیگر است و این امر میسر 

از  . مدیران فرهنگی بسی  دانشـجویی نیـز  ها دانشگاهت ثیر آن در جهت رشد و بالندگی دانشجویان 

و همچنین تبدیل تهدیدها  ها عرصهبودن در همه  روز بهکارآمدی و  منظور و بهنبوده  مست نااین امر 

بتوانند اهداف  ها تیخالق، طرب پیشرفت و بهبود را باید در پیش بگیرند تا با استفاده از ها فرصتبه 

ان فرهنگـی بسـی  دانشـجویی    ی نیکو پیاده نمایند. در این زمینـه مـدیر   وهیشی خود را به ها برنامهو 

 بتواننـد در ی خـالق و نـوآور دارنـد تـا     ها انسانی خود نیاز به ها تیفعالو  ها هدفبرای دستیابی به 

و تحول فرهنگی دانشگاه از تحوالت عقـب نماننـد و رسـالتی را کـه در پـیش دارنـد        رییتیی  نهیزم

پـرورش   ،کند یمییر و پیشرفت را فراهم ی تی نهیزمیی که ها عاملی به انجام برسانند. یکی از خوب به

مورد مطالعه مدیران فرهنگی بسی  دانشجویی را  منظور کاراعضای کارآمد و خالق است. ما بدین 

بـا   7315مسئله زمانی شدت پیدا کرد که مجلس شورای اسالمی در مهرمـاه سـال    نیا یم.اقرار داده

را به نیـروی مقاومـت   « یی با تهاجم فرهنگیمبارزه و رویارو»ی بخشی از م موریت ا حهیالتصویب 

و چـون   باشـد  یمـ مدیران فرهنگی بسـی    ظایفو نیتر مهماز  ادشدهی ی فهیوظ .بسی  واگذار نمود

دانشگاه از مراکزی است که آماج حمالت نرم دشمن است این کار برای مـدیران فرهنگـی بسـی     

ی خالقانه در این امر از ها تیفعال انجامچگونگی  باشد. از این رومی تر مهمو  تر حسا دانشجویی 

که دشمن برای رسـیدن   دانند یمی خوب بهی دلسوز کشور ها مقام. باشد یممباحث بررسی این مقاله 

ی فرهنـگ و  هـا  ارزشپنهـان،   صـورت  به، هرچند تر ژرفبه مقصد شوم خود به شکلی فراگیرتر و 

ی خالقانـه مـدیران فرهنگـی    ها تالشروی، و از همین  دهد یمانقالب اسالمی را مورد یورش قرار 

 سـؤال ی بـه  دهـ  پاسـخ بسی  دانشجویی باید فراگیری بیشتری را از خود نشان دهد. این مقاله در پی 

 .استسنجش خالقیت مدیران فرهنگی بسی  دانشجویی 

و یـس /   64است )حجـر /   دهش شمردهصفات خداوند متعال  ازجمله «خالق» دیمجدر قرآن 

وند عالم اولین خالق و نوآور جهان خلقت بوده و خالقیت او تنوع و زیبـایی شـگرف را   (. خدا    67

ی جانشـینی   نـه یگزموجـود و   نیتـر  یعـال و  نیتـر  کامـل  نـوان ع بهاست. انسان نیز  نهاده بنادر عالم 
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. در جهـان کنـونی   دشـو ات محسـوب مـی  مخلوقـ خداوند، تنها متفکر خالق این جهان در بین همه 

و به سـاختن فرهنـگ و تمـدن، علـم      توان یم کمک قوه خالقیت و نوآوری دیدی بهبدون هیچ تر

 .افتی  دستی و صنعت آور فن

کـه مهـد    هـا  دانشـگاه در  ژهیـ و بـه خالقیت در امور فرهنگی و گسترش عقاید دینی و ارزشـی  

باشـد. مـدیران فرهنگـی بسـی      پرورش عقاید و بنیان شخصـیتی افـراد اسـت، الزم و ضـروری مـی     

و همـواره ایـن    کـرده عـادت بـه تفکـر را نهادینـه      جویی برای ایجاد و تداوم خالقیت، بایستیدانش

 را بر محیط دانشگاه و دانشجویان بررسی کنند. ها آنو ت ثیرهای  ها دهیا

اش عبـارت از چگـونگی سـنجش میـزان      ی چنین مهمی سؤال اصـلی  پژوهش ما برای مطالعه

انـد   های فرعی تحقین عبارت است و افزون بر این، سؤال خالقیت مدیران فرهنگی بسی  دانشجویی

 از:

 میزان خالقیت مدیران فرهنگی بسی  دانشجویی در بعد سیالی تا چه اندازه است؟ -

 میزان خالقیت مدیران فرهنگی بسی  دانشجویی در بعد بسط تا چه اندازه است؟ -

 ر تا چه اندازه است؟میزان خالقیت مدیران فرهنگی بسی  دانشجویی در بعد ابتکا -

 تا چه اندازه است؟ پذیری میزان خالقیت مدیران فرهنگی بسی  دانشجویی در بعد انعطاف -

 

 ادبیات تحقیق
 پیشینه تحقیق

ــال )   ــد رئیســی در س ــوان  7397حمیدرضــا حــاتمی و حمی ــا عن ــد آموزشــی»( پژوهشــی ب  بع

هـای روش   عـد آموزشـی و مؤلفـه   دهد که ب ها نشان می انجام دادند. نتای  تحقین آن« مدل خالقیت

های ارتباط گروهی بیشترین ت ثیر در خالقیت دارند.)حاتمی، رئیسـی،   های شیوه تدریس و شاخص

7397 :49) 

سنجش میـزان خالقیـت   »( پژوهشی با عنوان 7396فریده کولیوند و فرانک موسوی در سال )

هـای   دهد بین مؤلفه ها نشان می ن آناند که نتای  تحقی انجام داده« دانش آموزان دختر مقطع ابتدایی

پذیری و ابتکار در بین دو گره آزمایش و گروه کنتـرل اخـتالف معنـاداری وجـود      سیالی، انعطاف

هـای سـیالی،    ها نتـای  گویـای آن اسـت کـه مؤلفـه      با توجه به آزمون لون و برابری واریانس دارد.
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ختالف معناداری بین مؤلفه بسط در بین پذیری و ابتکار در گروه آزمایش بیشتر است ولی ا انعطاف

دو گروه وجود نداشت. سرانجام اختالف در بین نمره کل خالقیت در بین دو گروه وجود داشت. 

هـایی   تـوان نتیجـه گرفـت کـه بسـط و گسـترش مؤلفـه        با توجه به تست لون و برابری واریانس می

ن خالقیت دانش آمـوزان اثـر شـایانی    تواند در باال برد پذیری و سیالیت می همچون ابتکار، انعطاف

 (7396داشته باشد.)کولیوند، موسو ، 

( در پژوهشـی بـا عنـوان    7367اهلل فـرزاد در سـال )   ولـی  مهرناز شهر آرای، ابوالقاسم میـدان و 

و حرکت در دانـش آمـوزان    به معرفی تفکر خالق و اثر آن در عمل« تحلیل خالقیت در کودکان»

 (797: 7367ان و فرزاد، اند.)شهرآرای، مید پرداخته

( در پژوهشی 7395مهدی قدرتی، غالمعلی افروز، پرویز شریفی و حیدر علی هومن در سال)

تبیین خالقیت دانش آموزان تیزهوش بر مبنای هوش، سن و رضامندی زناشـویی والـدین   »با عنوان 

در کنار هوشمندی  بخش و مطلوب والدین رضایت اندکه روابط زناشوییبه این نتیجه رسیده« ها آن

 (7395بهتری برای خالقیت دانش آموزان باشد.) قدرتی و همکاران،  کننده تواند تبیین می

ی بـین   بررسی رابطه»( در پژوهشی با عنوان 7397خائفی و هاجر رفیعیان در سال)  علیرضا پیر

« بهشـهر  هوش هیجانی و سالمت روانی معلمان با خالقیت دانش آموزان مدار  ابتدایی شهرسـتان 

تـری   اند که معلمانی که هوش هیجانی و سالمت روانی بیشتری دارند، دانش آموزان خـالق دریافته

 (7397را خواهند داشت.)پیرخائفی، رفیعیان، 

 

 تعریف مفاهیم

 بسیج مستضعفین
 تعریف نظری

فداکارترین جوانـان کشـور    و ها ترین انسان ای که در آن پاک مجموعه بسی  عبارت است از

راه اهداف عالی این ملت و برای به کمال رساندن و به خوشبختی نائل کردن این کشـور جمـع    در

بسـی  بـه معنـی     khamanei.ir)0/9/7314ای  اند.)مقام معظـم رهبـری حضـرت آیـه اهلل خامنـه      شده

ای است که اسـالم و قـرآن و امـام زمـان ارواحنـا لـه الفـدا و ایـن          حضور و آمادگی در همان نقطه

عصـر ارواحنـا لـه     لذا پیوند میان بسیجیان عزیز و حضـرت ولـی   ؛مقد  به آن نیازمند استانقالب 
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مقام معظـم رهبـری    3/9/7316یک پیوند ناگسستنی و همیشگی است.) -مهدی موعود عزیز -الفدا

 ( khamanei.ir ای حضرت آیه اهلل خامنه
 

 تعریف عملیاتی

در هر قشـری از   توان یمبسیجی را  .داردو گروهی ویژه تعلن ن نیروی مردمی است و به طبقه

ی ملـت  هـا  یژگیوکه از  است با عواطفی توأمژرف،  مانیا بااجتماع جستجو کرد و یافت. بسیجی 

وارد  کـه الزم بـود  با رفتار و عملکرد دشمن را پـایش کـرده و هـر زمـان      .ردیگ یمایران سرچشمه 

 .رود یمبه مقابله با خطرات  ردیگ یم تئنشمیدان شده و با تفکری که از اسالم ناب محمدی )ص( 

 

 مدل تورنس
 تعریف نظری

از دید او تفکر خـالق عبـارت    .گشایی در نظر گرفته است مسئله عنوان بهرا  تورنس خالقیت

حـل   دربـاره ی سـاز  هیفرضـ  ی موجـود در اطالعـات،  ها یکاستیا  ها مسئلهاست از فرایند حل کردن 

و  هـا  آن، بازنگری و بـاز آزمـایی   ها هیفرضرزیابی و آزمودن ی اها یکاستکردن  برطرفو  ها مسئله

عنصـر سـیالی،    6تـورنس خالقیـت را ترکیبـی از     واقـع  درآن به دیگران.  یها جهینتسرانجام انتقال 

 (8550 و8553.) فولی، دو  و پارک،داند یمانعطاف،ابتکار و بسط 

 

 تعریف عملیاتی

سـیالیت در پـی سـنجش خالقیـت      و بتکـار امدل این پژوهش در چهار سطح خالقیت، بسط، 

 باشد. ی همدان میها دانشگاهمدیران فرهنگی بسی  دانشجوی 

 

 بسیج دانشجویی
 تعریف نظری

یک اتصال بـه محـیط دانشـجویی و دانشـگاه     که بسی  دانشجویی یک تشکل دوبعدی است 

هی یـک تشـکل   شما دانشجو و یک تشکل دانشجویی هستید منتو یک اتصال به سپاه دارد... دارد 

البتـه ایـن    ؛ی مطمئنی کـه عبـارت اسـت از همـان نمـاد مقاومـت تکیـه دارد        دانشجویی که به نقطه
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کـار علمـی او را محـدود     ،بنـدد  دسـت و پـای او را نمـی    ،کنـد  گاه تحرک او را محدود نمـی  تکیه

ی ناشی از ای از دستاوردهای جهادی و انضباط کند او را به ذخیره هویت او را نظامی نمی ،کند نمی

هـا   کند.)بیانات مقام معظم رهبری در دیدار اعضای بسی  دانشـجویی دانشـگاه   این تجربه وصل می

87/8/64    khamanei.ir) 

 

 تعریف عملیاتی

در  ،عنوان آخرین نهاد انقالبی که امام دستور ت سیس آن را صادر کردنـد  بسی  دانشجویی به

رحلت ملکوتی معمار کبیر انقالب اسـالمی و تنهـا    یعنی حدود شش ماه پیش از 7341 آذرماهدوم 

و پایان جنگ ت سیس شد. مطالعه در اواخـر حیـات پربرکـت     096چند ماه پس از پذیرش قطعنامه 

ی درست حرکت  کننده ادامه دهد که دستورات ایشان در این برهه زمانی تضمین امام )ره( نشان می

 انقالب اسالمی است.

 

 وییواحد فرهنگی بسیج دانشج
 تعریف عملیاتی

ی ایـن  هـا  اقـدام  ازجملهیکی از واحدهای فعال در بسی  دانشجویی واحد فرهنگی آن است. 

بـودن، بـه ثمـر رسـاندن      دبخشیـ امی فرهنگ و تفکر بسیجی در بین دانشـجویان،   اشاعهمجموعه، 

ح درخت انقالب، حفظ فضای انقالبی در دانشـگاه، در اختیـار گـرفتن فضـای ذهنـی دانشـگاه، فـت       

پرچم عدالت، تالش در جهت  داشتن نگاه، برافراشته تفاوت یبت ثیر بر روی افراد  واسطه بهدانشگاه 

دینی، آشنا کردن دانشجویان بـا مبـانی اسـالمی و     واهرایجاد قدرت تحلیل در دانشجویان، حفظ ظ

سیاسـت،   خوش با مخاطبـان، حضـور فعـال در    اخالق باانقالبی و تربیت ایشان، برخورد برادرانه و 

ی ساخت داخلـی نظـام، پرهیـز از درگیـری و کشـمکش، حمایـت از مسـئله عـدالت         بخش استحکام

 باشد.می ها آرماناجتماعی، فراموش نکردن 
 

 مبانی نظری تحقیق
 خالقیت

بعـدها و   همـه  ی دربردارنـده کـه   تیـ خالقی، ارائه تعریفی جامع، مـانع و دقیـن از   کلگونه  به
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مطالعه و پژوهش  ها سالمکن نباشد، امری بسیار مشکل است. پس از ی آن باشد، اگر غیرمها کنش

تعریـف جـامعی کـه     انـد  وپـرورش نتوانسـته   آموزششناسان و متخصصان هنوز روان تیخالقدرباره 

ی هـا  برداشـت گونـاگون   افـراد  رایـ زباشـد بـه دسـت دهنـد؛      انـدرکاران  دسـت بیشـتر   رشیموردپذ

ی اصـلی چنـین    . ریشـه انـد  نموده آن ارائهگوناگونی از ی ها فیتعر داشته و تیخالقگوناگونی از 

ی آن اسـت. بـه نظـر برخـی روان     هـا  کـنش یی ناشی از ماهیت پیچیـده و مرکـب میـز و    اه اختالف

پذیری و حساسیت در برابـر نظرهـایی کـه     انعطاف شناسان، خالقیت ترکیبی است از قدرت ابتکار، 

کر نامعقول به نتای  متفاوت و مولد بیندیشد که حاصل تف  یاز نتاخارج  سازد یمیادگیرنده را توانا 

 (.66: 7314حسینی، ) خشنودی دیگران است احتماالًآن رضایت شخص و 

ی هـا  انسـان و  هـا  جامعـه ی اساسی زندگی پیچیده، نو و شتابان ها ستهیباخالقیت و نوآوری از 

ی، افول زندگی و ماندگ بعقبایستگی، ما باید تن به رکود،  امروزی است. بدون درک اهمیت این

که نابودی در انتظار شماست،  دهد یممرگ تدریجی بدهیم. همواره تیییرهای شتاب آلود به ما ندا 

خالقیـت   گونـاگون از ی هـا  فیـ تعر(. 69: 7361مگر اینکه خالق و نـوآور باشـید)حاجی دخـت،    

 از: اند عبارت ها آنوجود دارد که بعضی از 

یی هـا  فیـ تعرشناسـی پرورشـی    روان ی  مجلـه در  اظهارنظرش  نیدتریدر جد( 7996تورنس )

، شکاف در ها مسئله ،ها مشکلمعنای فرایند حس کردن  به  خالقیت .است  برای خالقیت ارائه نموده

و ایـن نـواقص    ی دربـاره  سـاز  هیفرضـ و  حد  زدنهای ناجور،  ی گمشده، چیزعنصرهااطالعات، 

  و بـاالخره  هـا  آن  آزمـودن  کردن و دوبـاره   دنظریتجد، اه هیو فرض ها حد ی و آزمودن این ابیارز

بـه  خواستن، دانستن، دوبـاره نگـاه کـردن، بوئیـدن، فـرورفتن       معنای  خالقیت به  هست. انتقال نتای 

سبک خود، دست دادن بـا فـردا، خـط زدن خطاهـا      ی ژرف، اتصال به خورشید، خواندن به ها آب

 دشوار هست. ی ها تیموقعآمدن فرد با معنای قدرت کنار  است. خالقیت را به 

(، با پافشاری بر فرایند خالقیت و خروجی خالق، خالقیت را فرایند انجام کـار  7916استین )»

پـذیرش گروهـی از افـراد قـرار بگیـرد،       مـور چیزی قابـل دفـاع    عنوان بهجدیدی که در زمان خود 

 (.68:7396)میر کمالی و شکروئی، « کند یمتعریف 

فراینـدی ذهنـی و انـواع خــروجی خــالق،     عنوان به( در تعریفش از خالقیت 7964من )زربا

که خالقیت فرایندی ذهنی اسـت کـه منجـر بـه تولیـد یـک ایـده،         صورت نیبدتوجه داشته است. 
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( در تعـریف دیگـری خالقیت را متشکل از سه 7996) لیآماب. شود یمیا اکتشافی تازه  کاال مفهوم،

. داند یم« انگیزش درونی»و  ی تفکر خالقها مهارت «ربـوط به حـوزه فعالیتی مها مهارت»عنصـر 

صـادقی،  ) دانـد  یماثرپذیر از محیط کار  شدت بهانگیزش را  ژهیو به این محقن هر سه جز  خالقیت

1:7364.) 

منظـور   یافتنی، اکتشافی و ابتکاری، به دستر  خالقیت پاسخ جدید، مفید، مناسب، درست و 

(، معتقـد اسـت خالقیـت بـه آن دسـته از فراینـدهای       8556) 7پارکر .باشد ها می مشکل حل مسئله و

فـرد   های منحصربه ها، اشکال هنری، نظریه سازی ها و مفهوم ها، ایده حل ذهنی داللت دارد که به راه

، تعامل میان استعداد، فرآیند و تیخالق (،8556) 8شود. از دیدگاه ماکل و پالوکر و جدید منجر می

کـه هـم جدیـد و هـم مفیـد باشـد را تولیـد         ی آن فرد یا گروه، محصـولی  وسیله محیط است که به

ی و در هرکسوسیلة  تواند به و نوآوری می تیخالق معتقد است که (8577) 3تزفو استول کنند. می

نماید خالقیت عبـارت   ( ارائه می7913هر جای سازمان اتفاق بیافتد. در تعریفی دیگر که تورنس، )

است از حساسیت به مسائل، کمبودها، مشکالت و خطاهای موجود در دانش، حد  زدن، تشکیل 

اصـالب و   احتماالًها و  ها و فرضیه این کمبودها، ارزشیابی و آزمایش این حد  دربارههایی  فرضیه

گیری تورنس که تحت ت ثیر چهـارچوب نظـری گیلفـورد     ها و سرانجام نتیجه ی آن آزمودن دوباره

 اند از:  دانند که عبارت خالقیت را مرکب از چهار عامل اصلی میاست 

شماری ایده در قالب تصویر با فرض پاسخ و عقیده در مـورد   : توانائی تولید تعداد بی6سیالی

 آن.

 های عادی و رای  گوناگون است. هایی که از ایده توانائی تولید ایده 5ابتکار

ها در قالب تصـویر و ارائـه    ناگون و متنوع ایدهتولید انواع گو توانائی 4پذیری انعطاف

 های نو. حل راه

(. 78، 7313کفایـت،  ) تصـویری هـای   : توانائی اضافه کـردن جزئیـات یـا تکمیـل ایـده     1بسط

 

1. Parker 

2. Makel&Plucker 

3. Stoltzfus 
4. Fluency 

5. Originality 

6. Flexibility 
7. Elaboration 
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در یـک   ها گروهی افراد و یا ها افتیرهو  ها شهیاندآوردن تلفیقی از  وجود بهایت خالقیت را درنه

 (.76:7367سام خانیان،) نامند یمروش جدید 

 

 خالقیت سیال

از دیـد اوسـیالیت    .گشایشی در نظر گرفتـه اسـت   مسئلهتورنس، سیالیت خالقیت را به عنوان 

ی، و ریپـذ  انعطـاف تفکر خالق عبـارت اسـت از افـزایش سـازگاری، کارآمـدی، رشـد شخصـی،        

ــیب خــوش ــزایش هــا مهــارتی م بــت، کارآمــد کــردن هــا عاطفــهی، پیشــرفت در ن ــاقی و اف ی انطب

ی هـا  پاسـخ  ارائـه (توانـایی  8550و 8533ی سالمت روان اسـت) فـولی، دو  و پـارک،    ها شاخص

 .شود یمنیز گفته گوناگون به یک موقعیت معین 

 .ندیگو یمی ریپذ انعطافی بسیار گوناگون را ها روشیا  ها دهیااستعداد  :یریپذ انعطاف

آن را بسط و گسترش توانایی تکمیل یک فکر و افزودن جزییات وابسته به  :بسط و گسترش

 .دیگو یمگویند. تورنس این عامل را استعداد توجه به جزییات 

 .ندیگو یمو تازه را ابتکار  رمعمولیغی نو، ها دهیااستعداد تولید  :اصالت و ابتکار

 

 ویژگی افراد خالق و نوآور

 یهـا  یژگـ یونخواهد شـد مگـر اینکـه افـراد خـالق بـا        نوآور، خالق و خود یخود بهسازمان 

کـه افـراد خـالق،     کنـد  یمـ ( اشـاره  7907خاصی پیکـره آن سـازمان را تشـکیل دهنـد. گیلفـورد )     

و اندیشه بکر و بدیع آمادگی بسیار دارنـد. کـانچر و پیترسـن     حل راههستند و در ارائه  ریپذ انعطاف

 هـایی  یی تمایـل دارنـد؛ در مـواردی کـه دسـتور     نـاهمنوا ( معتقدند افراد خالق به استقالل و 7966)

 یسـاعتچ  دهنـد.  مـی کنند، به سـرپیچی از آن تمایـل نشـان     افتیدرمیل و اعتقادات خود  برخالف

عالین درونی خود نسبت به کارهای خالق برانگیخته  لهیوس بهافراد خالق بیشتر »گوید:  ( می7317)

فرد   ( معتقداست که7365ی )کمال ریم«. عوامل بیرونی نظیر شهرت، پول و ت یید دیگران تا شوند یم

اسـت و دیگـری    کننـده   لیـ وتحل هیـ تجزگر کـه تفکـری    خالق دو ویژگی دارد: یکی تفکر تحلیل

دسـتیابی بـه    منظـور  بهقدرت تصور و اندیشه  در آن است که   نوعی مهارت ذهنی  تفکری خالق که

و  هـا  یژگـ یو( 7365. حقیقـی ) پـردازد  یمـ ی جدیـد و نـو   هـا  دهیـ ا خلـن   حـل، بـه     چنـدراه یک یـا  
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 ها یژگیوی از این ا نمونه (7)ی دیگر بیان نموده است. شکل ها گونهات افراد خالق را به خصوصی

 .دهد یمرا نشان 

 

 
 

 55: 0310سام خانیان، .0شکل 

 

ی زیر را برای این افراد ها یژگیو( بعد از دو دهه مطالعه در مورد افراد خالق، 7966تورنس )

 یلـ یتخی، ریپـذ  سـک یری وافر به حوزه فعالیـت مربوطـه،   مند عالقهستقالل در تفکر، : اشمرد یبرم

 یی در انجـام وظـایف،  گرا کل ی تکراری،ها تیفعال، کنجکاوی، شجاعت، نارضایتی از انجام بودن

ــر  انجــام ــه روش غی ــا ب ــین   درک معمــول، کاره ــط ب ــریع و صــحیح رواب ــپدس ــا دهی ، صــداقت، ه

نسبت به دیگران متفاوت به نظـر آینـد. دیسـی و کـانون      که نیانی از ی و نداشتن نگراریپذ انعطاف

 

 های افراد خالق ویژگی

متکی به قضاوت 
 خویش

شجاعت در ابراز 
 عقیده

 مسلط به غرایز خود

 فسن اعتمادبه

 رپذی انعطاف ثبات عاطفی

 عالقه به پرسش

 ک کنندهریس

اهمیت به سرنوشت 
 دیگران

 یلبط استقالل

اصالت و نوآور در 
 فکر و عمل

 فداکار

 شخصیت رشد یافته

احساس مسئولیت 
نسبت به خود و 

 دیگران

 زهوشیت

 ی عمیقاندیشه

عالقه به مسائل علمی، 
 فرهنگی

در تفکر و  رو غوطه
 تخیالت خود

حساس نسبت به 
مسائل سیاسی و 

 اجتماعی
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در طـول زنـدگی    هـا  یژگـ یوکه یک مجموعه مشخص و حائز اهمیتی از  اند دهیعق( بر این 8555)

از: خودکنترلی، تحمـل کـار سـخت و     اند عبارتکه  شوند یمباعث سطح باالیی از موفقیت خالق 

 (.788: 7364صادقی،پشتکار )استقامت و 
 

 و نوآوری هوشخالقیت، 
 (،7917) 8واالچ و (،7941) 7بــین خالقیــت و هــوش از زمــان گیلفــوردرابطــه  نکــهیباوجودا

ی عدم همسانی بـین   دهنده نشاناست ولی مروری بر ادبیات تحقین  دهش واقعی بررس مورد تاکنون

نوع ابزار سنجش این  ی هوش و خالقیت وریگ اندازهی  نحوه برحسب. این رابطه باشد یم ها مطالعه

. تحقیقات گذشته نشان دادند کـه زمـانی کـه خالقیـت توسـط تفکـر واگـرا        کند یمدو سازه تیییر 

هـام و  ؛ فـورن 8559، 3)بتـی و همکـاران   دهـد  یمـ نشـان   بـاهوش ، همبستگی م بتی شود یمسنجیده 

ی قـرار  بنـد  درجـه توسـط داوران مـورد    تفکـر واگـرا  ی هـا  پاسـخ  کـه  یهنگام» (؛8556، 6همکاران

ی م بتی بین این دو  رابطه، شود یمعامل مکنون در نظر گرفته  صورت به، با متییر هوش که ردیگ یم

ی م بت میان هوش و خالقیـت از ایـن لحـا     همبستگ (.67: 7366سام خانیان، «)شود یممتییر دیده 

رت بسـتگی دارد. خالقیـت در خـو صـو     قبـول  قابـل است که هر دو بـه توانـایی کسـب معلومـات     

هـای هوشـی    و این نیز بـه توانـایی   اند شده آموختهبرد که قبالً  گیرد بلکه معلوماتی را به کار می نمی

نبودن موانع، بتواند  شرط بهتوان انتظار داشت که شخص هوشمند  شخص بستگی دارد؛ بنابراین می

ی ا گسـترده ( بـر اسـا  تحقیقـات    7948) 0(. مکینون68: 7366سام خانیان، بشود )فردی خالق هم 

هوشـی   در مـورد کسـانی کـه دارای بهـره      که در مورد افراد خالق انجام داد به این نتیجه رسید که

، ارتباطی بـین هـوش و خالقیـت    باشند یم)توانایی فعالیت در سطح دانشگاه( تا محدوده نبوغ  785

ال هسـتند و در  وجود ندارد. به عبارتی افراد فراوانی هستند که دارای هوش معمـولی و خالقیـت بـا   

محققـین   جـه یدرنت .انـد  بهـره  یبـ مقابل افرادی هستند که هوش بسیار باالیی دارند ولـی از خالقیـت   

که هم خالقیت سطح باال و هم خالقیت سطح پایین، هر دو در افراد دارای  اند شدهخالقیت متوجه 

 (.08: 7364صادقی، ) شود یمهوش متوسط و هوش باال دیده 

 

1. Guilford 
2. Wallach 

3. Batey et al 

4. Furnham et al 
5. Mackinnon 
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 (76:7363- رابطه خالقیت و نوآوری)بیگدلی،8شکل 

 پردازش ایده ها
 

 تدارک برای اجرا
 

 اجرا و نوآوری

 ا  اد ا ده نو) الق ت(

 

 ( 04: 0313القیت و نوآوری )بیگدلی، . رابطه خ1شکل 

 

آوردن تعریف مستقلی از  که شاید به دست  اند شدهبه هم عجین  چنان آنخالقیت و نوآوری 

ی مجزا از هـم تعریـف   ها گونهرا به  ها آن توان یماما برای روشن شدن ذهن  ؛دشوار باشد هرکدام

نـوآوری علمـی سـاختن آن     که یدرحال ،است نمود. خالقیت پیدایی و تولید یک اندیشه و فکر نو

آوری بـه   ی نو دارد و نوها شهیاندخالقیت اشاره به قدرت ایجاد  گرید عبارت بهاندیشه و فکر است. 

(. خالقیت یعنی فرآیند ایجاد 7311آقایی فیشانی،است )معنای کاربردی ساختن آن افکار نو و تازه 

رایند ایجاد هـر چیـز جدیـدی کـه بـرای فـرد،       و نوآوری به معنای فاست  ارزش با و هر چیز جدید

 7(. از نظـر یـولین  7360آقـایی،  باشـد ) داشـته  گروه، سازمان، صنعت یا یک اجتمـاع ارزش مهمـی   

ی استفاده از دانش فنی و اجرایی جدید برای ارائه محصولی تـازه و یـا خـدمت بـه     نوآور (،8551)

، شـود  یمـ  هـا  پـروژه و  هـا  اسـت یسمشتریان که شامل تجهیزات، محصـوالت، خـدمات، فرآینـدها،    

ی تـازه بـرای   هـا  فرصـت ی را شناسایی و استفاده از نوآور (،8550) 8. سوبرامانیام و یوندتباشد یم

 

1. Yulin 
2. Subramaniam & Youndt 
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( 8559، 7. )بارقـه و همکـاران  کننـد  یمـ ی کاری نو تعریف ها تیفعالایجاد محصوالت، خدمات یا 

 باهـدف تـازه،   هیل محصـوالت بـرای تسـ   وکـار  کسبی ها دهیاخلن دانش تازه و  عنوان بهنوآوری 

جیمنـز  .)ی محصوالت و خدمات استسو بهداخلی، ساختار و ایجاد بازار  وکار کسببهبود فرآیند 

و فرآیندها و محصـوالت و خـدمات    ها دهیای ایجاد، پذیرش و اجرای ( نوآور8556، 8و همکاران

اسـت و   ادکردهخالقیت ی ی نوین ناشی ازها دهیای ریکارگ به( نوآوری را 7966کونتر )تازه است. 

، باشـد  یمـ کار  نو یا راهی تازه برای انجام  محصولی تازه، خدمتی تواند یممعتقد است که نوآوری 

 (.7367سـام خانیـان،   است )ی که خالقیت توانایی و قدرت ایجاد فکر و یا ایده جدید و نو در حال

پیدایی نوآوری را بر بستر خالقیت آوری دانسته و رشد و  ی نو الزمهخالقیت را  نظران صاحببیشتر 

 .دانند یم ریپذ امکان

 

 های سنجش خالقیت شیوه

ی آن را با مشکل ریگ اندازهی خالقیت، تعریف و چندبعدبر خالف اهمیت کاربردی، ماهیت 

توافقی در  که آنتعریف از خالقیت بدون  45بیشتر از  درواقع(، 8556، 3مواجه ساخته است )رانکو

 اسـت  گرفتـه  انجـام  ،ی عملیـاتی وجـود داشـته باشـد    ریـ گ انـدازه یک تعریـف یـا    مورد موثن بودن

ی هـا  آزمـون بسـیاری از محققـین بـرای سـنجش خالقیـت،       حـال  نیباا(. 8556هام و بختیار،  فیورن)

 (.7313ی، خائف ریپ؛ 7363دائمی، ) :از اند عبارت ها آن نیتر مهمکه  کنند یمگوناگونی استفاده 

ی بــرای ســنجش تــوجه جالــبروش بســیار  واالک و کوگــان :نآزمههون واالو و کوگهها

اسـت:   قرار نیازا رود یمیی که در این روش به کار ها پرسش. چند نمونه از اند کردهوضع  تیخالق

تـا   کننـد  یمیی را که تولید صدا زهایچ همهرسد نام ببرید.  ی حلقوی را که به فکرتان میزهایچ همه

ی گـذار  نمـره را با معیارهـای مختلـف،    ها پرسشببرید. جواب این ، نام رسد یمکه به فکرتان  آنجا

اسـت، تقریبـاً شـبیه روش     رفتـه  کـار  بـه ، شـنا   روانروش دیگـری کـه توسـط ایـن دو      ؛کننـد  یم

ی تورنس است. سومین روشی که توسط واالک و کوگان، ابداع شد، منجر به رعادیغکاربردهای 

خطـوط و الگوهـایی کـه     رشـته  کر این آزمـون، یـ  شد. د« معنی خطوط و الگوها»پیدایش آزمون 

 
1. Baregheh et al. 

2. Jimelez et al. 
3. Runco 
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. آزمودنی باید از طرین تداعی و تخیل بتواند معنی یا شود یمظاهراً معنی ندارند به آزمودنی عرضه 

  معانی خاصی را از این خطوط و الگوها استنباط کند. 

، به وجـود  تیخالقیی برای سنجش ها روشو جکسون نیز  گنزلز آزمون گنزلز و جکسون:

ی افراد دارند. موقعیـت یـا داسـتان    طبع شوخی خود پافشاری زیادی بر ها آزموندر  ها آن. اند آورده

از  کـه  نیـ ایـا   .سـلیقه خـود تکمیـل کنـد     او او بایـد آن را بـ   دهنـد  یمـ ی به آزمودنی ارائه تمام مهین

تـوأم بـا    یی کـه هـا  جوابخود را بنویسد. به عقیده این محققان،  حال شربکه  خواهند یمآزمودنی 

 .ندیآ یمهستند، خالق به شمار  رمتداولیغی و طبع شوخ

ی آزمـون بـرای   سـر  کبـه تهیـه یـ    7945ی  دهـه تورنس در اوایل  آزمون یا مدل تورنس:

ی موجود برای ها آزمونپرداخت. از بین  ،آزمون تفکر خالق است ها آن نیتر معروفخالقیت که 

زیـرا بـیش از هـر آزمـون      ؛کـاربرد را داشـته اسـت    ی خالقیت، آزمون تورنس، باالترینریگ اندازه

است. آزمـون تـورنس بـر     قرارگرفته مورداستفادهی تربیتی، ها یریگ اندازهو  ها پژوهشدیگری در 

خالصـه، مرکـب از   به گونه است؛ او خالقیت را  دهش هساختو تعریف او از خالقیت،  ی نظریه هیپا

 از: ندا عبارت، این عوامل داند یمچهار عامل اصلی 

 ؛ی فراوانها دهیایعنی توانایی تولید  سیالی:

 ؛ی و تازهرعادیغی بدیع، ها دهیایعنی توانایی  ابتکار:

 ؛ی بسیار گوناگونها روشو یا  ها دهیایعنی تولید  ی:ریپذ انعطاف

 یعنی توانایی توجه به جزئیات. بسط:

مـی، شـکلی و   ی کالهـا  بخـش اسـت کـه بـه     آزمـون  78ی تورنس، شامل ها آزمونمجموعه 

است. روش دیگر تورنس در سنجش خالقیت، این بود کـه از آزمـودنی    شده یبند طبقهشنیداری، 

ی را نیز به رلفظیغی ها پرسشتا کاربردهای گوناگون اشیا  را شرب دهد. اخیراً تورنس  خواست یم

ن تـورنس  ، آزمـو شده انیبی ها آزمونخود افزوده است. در این پژوهش از بین  خالقی یها آزمون

 مقاله به چا  رسـیده  8555به دلیل داشتن کارایی و اعتبار و پایایی مناسب که نتای  آن در بیش از 

 (.7364است )مقامی،  شده استفاده، ادشدهی خالقیت یریگ اندازهوسیله  عنوان بهو از آن 
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 مدل مفهومی
 

 
 

 ی پژوهششناس روش
زمــانی از نــوع  نظــر ازاســت. ایــن تحقیــن  شــده  اســتفادهروش پیمــایش در ایـن پــژوهش از   

ی در ایـن تحقیـن   آمـار  جامعـه هدف از نوع تحقیقات کـاربردی اسـت.    نظر ازتحقیقات مقطعی و 

هـای اسـتان    دانشـگاه  کهاعضای فرهنگی بسی  دانشجویی وابسته به سازمان بسی  مستضعفین است 

ی این  نامه اب گردیده است و تمام شماری شده است. پرسشعنوان جامعه آماری آن انتخ همدان به

است. روایی پرسشنامه صوری  دهش نیتدوتورنس  یسؤال 45نامه استاندارد  تحقین بر اسا  پرسش

در اختیار اساتید و خبرگـان قـرار گرفـت     نامه ، تعدادی پرسشسؤاالتمنظور بررسی روایی  بوده به

ی اساتید راهنما و مشـاور در اختیـار پاسـخگویان قـرار گرفـت.      نهائ دیتائکه پس از ویرایش و اخذ 

است که قسمت اول مشخصات فردی پاسخگو و قسمت  شده  انیبپرسشنامه در دو قسمت جداگانه 

سـؤال،   74سـؤال، ابتکـار    77سـؤال، بسـط    88تخصصی که این قسمت شامل سـیالی   سؤاالتدوم 

کننـده   انتخـاب  های ک گونه لف، ب و ج است. بهسه پاسخ متفاوت ا سؤال دارای 77پذیری  انعطاف

دهد. پایـایی )قابلیـت    کننده ج بیشترین میزان خالقیت فرد را نشان می گزینه الف کمترین و انتخاب

 (7)اعتماد( متییرهای تحقین که از طریـن آلفـای کرونبـاخ سـنجیده شـده اسـت بـه شـرب جـدول          

 باشد. می

 جش خالقیت مدیران فرهنگی بسیج دانشجوییسن

 بر پایه مدل تورنس

 سیالیت 

 ابتکار 

 بسط 

 انعطاف پذیری
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 آلفای کرونباخ ابعاد چهارگانه .0 جدول

 آلفا مقدار سؤالتعداد  متغیر

 /.154 88 سیالی

 /.116 77 بسط

 /.164 74 ابتکار

 /.401 77 پذیری انعطاف

 

اسـت. در ابتـدا،    دهشـ  استفادهاز فنون تحلیل آمار توصیفی و استنباطی  ها هیفرضبرای آزمون 

یـانگین و انحـراف   قرار داده شد. محاسـبه فراوانـی، م   موردمحاسبهپارامترهای آمار توصیفی جامعه 

بـا   . در مرحلـه بعـد  باشـند  یمـ در ایـن مرحلـه    شده گرفتهی آمار توصیفی به کار ها شاخصمعیار از 

ی شده است. ریگ بهره ها نیانگیم دار یمعنو تعیین تفاوت  tاستفاده از فنون آمار استنباطی از آزمون 

، یـک نمونـة   t. آزمـون  باشد یمجزا  استنباطی، به دنبال یافتن روابط متییرها و سایر ا لیوتحل هیتجز

)مؤسسة  دیآزما یمرا  یا فرض شده شده شناختهآماری را با مقایسة میانگین یک متییر با یک مقدار 

spss ،7366 :816 افزار نرماطالعات از  لیوتحل هیتجز(. در این تحقین برای spss است. شده استفاده 

 

 ی تحقیقها افتهی
 :شود یمتوصیفی و استنباطی ارائه  دودسته دری تحقین ها افتهی
 

 ی توصیفیها افتهالف. ی

از متییرهای سن، مقطع تحصیلی، جنسیت اسـتفاده گردیـده    ها افتهآوردن این ی دست بهبرای 

 :استگونه خالصه به شرب زیر  بهاست که 
 

 سن پاسخگویان .1 جدول

 فراوانی مطلق درصد فراوانی گروه سنی

85-86 86 65 65 

80-35 84 63 63 

 755 71 75 سال 35 از شیب
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سـال سـن،    86تـا   85گویـان بـین    درصد پاسـخ  6505، در متییر سن (8)ی جدول ها دادهبرابر 

سـال سـن اسـت.     35گویان دارای بیشتر از  درصد پاسخ 7105و  سال سن 35تا  80درصد بین  6305

 .استال س 35تا  80در متییر سن بین  دهندگان پاسخکه اک ر  شود یممالحظه 

 
 تحصیالت .3جدول 

 فراوانی مطلق درصد فراوانی تحصیالت

 7401 7401 75 پلمید فوق

 40 6603 89 لیسانس

 5 7  30 87 سانسیل فوق

 

گویـان دارای مقطـع    پاسـخ  درصـد  7401، در متییر مقطـع تحصـیلی   (3)ی جدول ها دادهبرابر 

درصــد در مقطــع  3005یســانس و گویــان در مقطــع ل درصــد از پاســخ 6603، پلمیــد فــوقتحصــیلی 

در متییر مقطـع تحصـیلی بـا مقطـع      دهندگان پاسخشود اک ر  باشند. مالحظه میکارشناسی ارشد می

. مالحظـه  باشـد  یمـ مـرد   0109گویـان زن و   درصد پاسـخ  6808. در متییر جنسیت نیز استلیسانس 

 .باشد یمدر متییر جنسیت، مرد  دهندگان پاسخاک ر  شود یم

 

 های استنباطی ب. یافته

 است. آمده دست بهی ریپذ انعطافهای استنباطی از چهار بعد سیالی، بسط، ابتکار و  یافته

 بعد سیالی در چه حدی قرار دارد؟ خالقیت مدیران فرهنگی بسی  در :یک سؤال

 
 سیالی  داری شاخص یک متغیره و معنی t فرض آزمون .4جدول 

 یدار یمعن درجه آزادی t میانگین تعداد بعد

 555/5 61 665/71 6963/8 66 سیالی

 

 نیانگیـ م حـداقل  از تـر  ( بزرگ8069) سیالی بعد به مربوط میانگین، (6)ی جدول ها دادهبرابر 

ی اعضـا  تیـ در خالقی الیبعـد سـ   کـرد کـه   عنـوان % 99 نـان یبـا اطم  تـوان  یم پس. باشد یم( 8055)
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فرهنگی بسی  دانشجویی در این بعد از  مدیرانقرار دارد. ی مناسب در حدیی دانشجو  یبسی فرهنگ

باشند. بعد سیالیت، تحرک و پویایی مدیران بسی  دانشجویی در حـد   می برخوردارخالقیت خوبی 

 ها از خالقیت خوبی در بعد سیالیت برخوردار هستند. مناسبی قرار دارد و آن

 ار دارد؟ی قرحددر چه  در بعد بسط و گسترش خالقیت مدیران فرهنگی بسی  :دو سؤال

 
 بسط  ی شاخصدار یمعنیک متغیره و  tفرض . آزمون 5جدول 

 یدار یمعن درجه آزادی میانگین تعداد بعد

 555/5 04 3689/8 01 بسط

 

 بسـط  بعـد به خالقیـت مـدیران فرهنگـی بسـی  در      مربوط میانگین، (0)ی جدول ها دادهبرابر 

 کـرد کـه   عنـوان % 99 نـان یاطم با توان یم پس. باشد یم( 7046) نیانگیم حداقل از تر ( بزرگ8036)

برخوردار هستند یعنی مدیران فرهنگی بسی  خالقیت مناسـبی   بسط بعداز خالقیت خوبی در  ها آن

 .در بعد بسط و گسترش دارند

 در چه حدی قرار دارد؟ در بعد ابتکار خالقیت مدیران فرهنگی بسی  سه: سؤال

 
 ابتکار  ی شاخصدار یمعنیک متغیره و  tفرض . آزمون 6جدول 

 داری یمعن درجه آزادی t میانگین تعداد بعد

 555/5 08 963/76 6971/8 03 ابتکار

 

 نیانگیـ م حـداقل  از تـر  بزرگ( 8069) ابتکار بعد به مربوط میانگین، (4)ی جدول ها دادهبرابر 

ویی از فرهنگـی بسـی  دانشـج    مـدیران  کـرد  عنـوان % 99 نـان یاطم بـا  توان یم پس. باشد یم( 8055)

از خالقیت مناسبی در بعد ابداع، ابتکار  ها آنباشند یعنی  می برخوردارخالقیت خوبی در بعد ابتکار 

 و خالقیت برخوردار هستند.

پـذیری در چـه حـد     انعطـاف  خالقیت مدیران فرهنگی بسی  دانشجویی در بعد چهار: سؤال

 قرار دارد؟
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 یریپذ انعطاف  صی شاخدار یمعنیک متغیره و  tفرض آزمون  .1جدول 

 داری یمعن درجه آزادی t میانگین تعداد بعد

 555/5 07 875/76 0161/8 08 پذیریانعطاف

 

 حـداقل  از تـر  بـزرگ ( 8006) یریپذ انعطاف بعد به مربوط میانگین، (1)ی جدول ها دادهبرابر 

ان فرهنگـی  خالقیـت مـدیر   کـه  کـرد  عنـوان % 99 نانیاطم با توان یم پس. باشد یم( 8055) نیانگیم

یعنی مدیران فرهنگی بسی  بـرای   دارد؛ قراری مناسب حد دری ریپذ انعطاف بعدبسی  دانشجویی در 

 ی از خالقیت مناسبی برخوردار هستند.ریپذ انعطافداشتن 

 
 بندی خالقیت اعضای فرهنگی بسیج دانشجویی در چهار بعد خالقیت رده .1جدول 

 (test-v=2) داری یک متغیره و معنی tفرض بر اساس آزمون 

 داریمعنی درجه آزادی t میانگین تعداد ابعاد

 555/5 07 875/76 0161/8 08 پذیریانعطاف

 555/5 61 665/71 6963/8 66 سیالی

 555/5 08 963/76 6971/8 03 ابتکار

 555/5 04 166/6 3689/8 01 بسط

 

یری، سیالی، ابتکار و بسـط بـه   پذ ، میانگین ابعاد انعطافشود یممشاهده  (6)که در  طور همان

بـاالتر اسـت و ایـن     55/8باشد کـه از میـانگین    می 368/8و  697/8، 696/8، 016/8ترتیب اولویت 

 اند. خالقیت را در حد مناسبی ارزیابی نموده چهارگانهابعاد  انیگو پاسخدهد که  نشان می

 

 یریگ جهینت
ی خالقانـه  هـا  یتوانمنـد ی بـا  دار یمعنـ ارتباط این پژوهش ی خالقیت برابر ها شاخصی  همه

ی تحقیـن   جـه ینتی پیشـین نیـز   هـا  پـژوهش از  .نمودنـد  دیتائرا  ها آنی داشتند و موردبررسی  جامعه

ی بـا  نـوع  به ،بود اثرگذارکارهای گروهی و ارتباط گروهی بر خالقیت  ریت ثحاتمی و رئیسی که با 

ی مـدیریت فرهنگـی بـه دنبـال      حـوزه در  ژهیو بهبسی  دانشجویی  چراکه باشد یمپژوهش ما همسو 
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است و بسی  از روز اول در همه بعدهای اجتماعی، فرهنگی، علمی،  اثرگذاری گروهی ها تیخالق

 اقتصادی و نظامی پیوسته بیانگر حرکت جمعی خالق بوده است.

ی و ریپـذ  انعطـاف ی ابتکـار،  هـا  شـاخص نتای  تحقین کولیوند و موسوی بـر توانـایی بخشـی    

ی هـا  شـاخص نیز چنین خالقیت آفرینی را بـا  ، این پژوهش ر خالقیت آفرینی اشاره دارندسیالیت ب

ی بـاالیی و سـطح قدرتمنـدی از چنـین بعـدها و      هـا  نمرهبا  پژوهش حاضر .نشان داده است ادشدهی

 اشاره شد. ها بدان ها افتهبرابر جدول ی ها افتهرا نشان داد که در بخش ی ها آنخالقیت آفرینی 

حقین پیر خائفی و رفیعیان نیز بر اثرگذاری هوش هیجانی و سالمت روانی معلمـان بـر   نتای  ت

ی بـاالیی از سـالمت   هـا  زهیـ انگهـوش هیجـانی و معنـوی و     اصوالً .خالقیت دانش آموزان اثر دارد

ی جهـادی   هیروحبسی  دانشجویی است و این مجموعه با  ژهیو بهی کار در بسی  ها ستهیباروانی از 

 ادشـده . تحقیـن مـا بـا تحقیـن ی    دهنـد  یمـ بروز و ظهور  ی باالیی از خالقیت را اندازه انهیاگر عملو 

 همسویی دارد.

میزان خالقیت اعضای فرهنگی بسی  دانشجویی را در چهـار بعـد آن در حـد     پژوهش حاضر

ی مسـئولین فرهنگـی   ا نـه یزممناسب و مطلوبی بررسی و ارزیابی نموده و مشخص کرده که در چـه  

به فراهم نمودن امکانات الزم برای باال بردن خالقیت اعضای فرهنگی بسی  دانشجویی خود نسبت 

ی نمایند. در بعد سـیالی بیشـتر مـدیران فرهنگـی بسـی  دانشـجویی، در صـورت        زیر برنامه تواند یم

راه مناسبی برای آن پیـدا کننـد و یـا بـرای حـل مسـائل        کنند یممشکل تالش   با مسائل شدن مواجه

و در صورت عضـویت در گروهـی    کنند یمصرف  ها آنده معموالً زمان طوالنی را برای حل پیچی

یی کــه از عهــده آن هــا تیــموقعو در  شــود یمــاســتقبال  هــا آنبیشــتر بــا دادن نظــرات مبتکرانــه از 

و بیشتر  باشند یمم یو  نشده و با توکل به خدا، برای حل آن به خودشان متکی  معموالً ندیآ یبرنم

اعضــای فرهنگــی بســی   درواقــع. در بعــد بســط برنــد یمــل مســائل پیچیــده و دشــوار لــذت از حــ

ی خود را نام ببرید، از عهده ا فهیوظ خواسته شود، مسائل ها آنکه اگر از دارند  عالقه ها ییدانشجو

ور فرهنگی ی در زمینه اما نوشتهی یا ا مقالهخواسته شود تا  ها آنو اگر از  ندیآ یبرمی خوب بهکار  این

 ی قبلی خـود، آن را بنویسـند و بـرای انجـام یـک     ها نوشتهپس از مطالعة  دهند یمبنویسند، ترجیح 

آسـان اسـت. در    شـان یبراوانجام کارهای جدید،  دهند یمو راهکار ارائه  حل راهکار، تعداد زیادی 

بخواهنـد در زمینـه   بعد ابتکار به عبارتی اگر از اعضای فرهنگی بسی  دانشجویی بدون اطالع قبلی 
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ی بدیع و نـو  ها راهو یا ارائه  ندیآ یبرمی خوب بهکنند از عهده آن  ی کاری خود، سخنرانیها تیفعال

برنـد و   آسان است. از ساختن چیزهای جدیـد لـذت مـی    شانیبراجهت ایجاد انگیزه در دانشجویان 

پیـدا کننـد. وقتـی     شانیکارهانجام گوناگونی را برای ا یها راهکنند تا  کمککارکنان  به توانند یم

و توضیح دالیـل   نندیگز یبرمی متنوعی را ها روشی را انجام دهند معموالً ا دهیچیپکار  خواهند یم

ی مربوط به ریپذ انعطافگویان بعد  . یعنی پاسخباشد ینمدشوار  ها آندانشجویان برای رفتار پیچیده 

رخ  هـا  آنی برای دانشگاه ا حادثه. یا به عبارتی وقتی ندا نمودهخالقیت خود را در حد زیاد ارزیابی 

، به همة جزئیات شوند یم  مند عالقهآن را حل نمایند. وقتی به چیزی  کنند یم، عمدتاً تالش دهد یم

و یـا   کننـد  یمـ ، خیلی به محتوای آن توجه کنند یمبه سخنرانی گوش  که یوقتو  کنند یمآن توجه 

و  کننـد  یمـ را تحت ت ثیر قرار داده است، معمـوالً دربـاره آن تفکـر     اه آنبعد از یک سخنرانی که 

که دیگران به آن نیازمندند و اغلب به  گنجانند یم، معموالً مطالبی را در آن سندینو یمی ا نامهوقتی 

 .ندینما یم، توجه دهد یمکه انجام کاری جزئیات 

شـهود، و   شیبرافـزا  دیآ یمود به وج ی خالقیت هیسامدیریت فرهنگی معنویت محور که در 

ی بـاالیی از   مرتبـه ی او انسان را بـه  ها دهیآفرمهرورزی و عشن به منبع کائنات و  .خالقیت اثر دارد

خــدمت و لــذت بــردن از آن از  بــه. همچنــین اعتمـاد  کنــد یمــعشـن و خــدمت بــه همنــوع تهیـی    

ی عشن بـه  سو بهرا  ها آنمعنوی و خالقیت آفرین است که عشن و معنویت  یها جامعه یها یژگیو

دیگران، ایمان به خدا، پشتکار، تحرک، تحمل و مدارای بـاال، تقـوی، تواضـع و فروتنـی، توکـل،      

، امید به آینده، نفس اعتمادبه.کند یمجوانمردی، خدمت و محبت به همنوع و موجودات برانگیخته 

یی و جو صرفهقت، ی، خیرخواهی، رضایت و سپاسگزاری، شجاعت، صبر، صدانیب خوشپذیرش و 

ی هـا  نشیآفـر ی  زمـره وابسته نبودن، فداکاری، گذشت، محدود کردن آرزوها و وفای به عهد در 

 ی، بسط، و ابتکار در قالب خالقیت و فرهنگ خالقیت بسیجی است.ریپذ انعطافناشی از سیالیت، 
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