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چکيده

اين پژوهش بهمنظور مشخص نمودن موقعیتنامعین آثار فعالیت متناسب استعداد،
انجام شده است .موقعیتنامعین تحقیق با رويکردی اکتشافی بر اساس ادبیات مورد
مطالعه قرار گرفت که منجر به اکتشاف آثار فعالیت متناسب استعداد شامل آزادی،
خالقیت و عمل به دانش شد .مبتنی بر يافتههای مطالعه ادبیات ،پرسشنامه سنجش
متغیرهای تحقیق ،تهیه و تنظیم شد .پرسشنامهها با استفاده از روش نمونهگیری طبقهای
تصادفی میان افراد نمونه که پژوهشگران مؤسسات تحقیقاتی علوم پايه و فنی و
مهندسی کشور هستند ،توزيع و بعد از تکمیل ،تعداد  911نسخه پرسشنامه مفید به
دست آمد .دادههای پرسشنامهها توسط نرمافزار لیزرل مورد آزمون قرار گرفت که
نتايج حاصله نشان میدهد ،فعالیت متناسب استعداد موجب آزادی ،خالقیت و عمل به
دانش میشود .فعالیت متناسب استعداد بهطور مستقیم موجب شکلگیری آزادی و
بهطور مستقیم و غیرمستقیم موجب شکلگیری خالقیت و عمل به دانش میشود .به
اين معنی که هرچه استعداد فرد در سطوح باالتر هرم (که رأس آن بیانگر استعداد
برترش است) کار و فعالیت کند ،به همان مقدار بر میزان آزادی ،خالقیت و عمل به
دانش او افزوده میشود .پس چنانچه سعی و تالش آدمی بر محور استعداد
منحصربهفرد برترش بچرخد ،در سطوح باالتر نظارهگر آزادی ،خالقیت و عمل به
دانش خويش خواهد بود.
واژگان کليدي

استعداد ،دانش ،خالقیت ،آزادی

 دانشیار دانشگاه جامع امام حسین(ع )

sadmansoor@gmail.com
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مقدمه

شواهد متعدد و مستند حاکی از آن است که موجودات انسانی دارای داشتههای ذاتی و
تکوينی هستند (صادقی مالامیری -9111 ،الف) .برای نمونه ،قرآن کريم به داشتههای
ذاتی نظیر آفرينش هر چیزی بهقدر و اندازه معین و هدايت آن به راه کمالش (اعلی،
 ،)1فطرتی که خدا انسان را بر اساس آن آفريده (روم ،)13 ،سابقه وجودی وسیع نزد
خداوند (حجر )19:و توحید فطری (اعراف )971:اشاره نموده و به پیامبر میفرمايد:
يادآوری کن (غاشیه )19:و حتی به قرآن ذکر اطالق میشود (حجر .)1:همچنین
حضرت پیامبر اکرم(ص) میفرمايد ،هر نوزادی بر فطرت اسالم و دين خالی از شرك
متولد میشود (العروسى .)9991 ،حضرت امیر علیهالسالم نیز به داشتههای ذاتی توجه
داشته و میفرمايد؛ (خداوند) آفريننده دلها بر فطرت خويش است (نهجالبالغه ،خطبه
 )1و خداوند رسوالنی را برانگیخت و پیامبرانش را پیاپی بهسوی مردم فرستاد تا آنها
را به ادای پیمان فطری که با آفريدگارشان بستهاند ،وادار نمايند (نهجالبالغه ،خطبه .)9
ژاك مونو ،زيستشناس برنده جايزه نوبل معتقد است يکی از ويژگیهای
اساسی که در مورد همة موجودات زنده بدون استثنا مشترك است اينکه آنها
موجوداتی هستند که هدفی به آنها اعطاء شده است (لند و جارمن .)9111 ،از نظر
ارسطو ( 113-111ق.م) حقیقت اشیاء ،درون آنها نهفته است؛ يعنی درون همة اشیا
يک نیروی فشاردهندهای است تا آنها را بزرگتر از آنچه هستند ،بکند .افالطون
( 317-137ق.م) معتقد بود که منبع دانش ذهن است که موجوديتی ذاتی و طبیعی
است .دکارت ( )9615-9563توضیح میدهد که انديشههای ذاتی جزو جدايیناپذير
ذهن بوده و از حس و تجربه ناشی نمیشوند .کانت ( )9713 – 9133نیز بر اين باورند

که قوههای ذاتی مختص ذهن ،به تجربههای ما از جهان مادی معنی میدهند .توماس
ريد ( )9793 -9715همانند کانت اعتقاد داشت که ذهن دارای نیروهای مخصوص به
خود است که بر نحوه ادراك ما از دنیا ،تأثیر زيادی دارد .روانشناسان گشتالت نظیر
مکس ورتايمر ( ،)9113-9131ولفگانک کهلر ( )9117-9157و کورت کافکا (-9139
 )9115معتقدند ذهن چیزی به تجربهحسی میافزايد که در دادههای حسی وجود ندارد
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و آن همان گشتالت يا سازمان است؛ يعنی مغز اطالعات دريافتی حسی را سازمان
میدهد ،ساده میکند و به آنها معنی میدهد.
به اعتقاد مطهری ( )9151 ،9159بدون اعتقاد به فطرت ،تکامل انسان هیچ مبنای
منطقی و معقولی نخواهد داشت .لذا بر اساس نظريه فطرت ،انسان دارای استعدادها و
اصالتهای انسانی است که بهصورت بالقوه وجود دارند و بايد پرورش يابند.
اما هر موجودی ،استعدادهای ويژه خود را دارد .ما نیز بهعنوان انسان ،در زندگی
با استعدادهای منحصربهفردمان ،تنها با بودن آنچه هستیم و نه چیزی ديگر ،خود را
میتوانیم عینیت ببخشیم .هر انسانی بینظیر و نمونهای خارقالعاده است که هیچ فردی
نه در گذشته ،نه در حال حاضر و نه در آينده همانند او نبوده ،نیست و نخواهد بود .از
نظر باکینگهام و کلیفتون ( )1339صافی مغز هر انسانی آنچنان منحصربهفرد است که
به اثرانگشت (يا بوی) انسان میماند .هر فردی موجوديت منحصربهفردی داشته و از
نقشه ژنشناختیای خاص خود برخوردار است .به عقیده ويزبرگ ()Weisberg, 1992
مستنداتی وجود دارد که استعدادهای خاص در عرصههای مختلف تا حدودی ذاتی
است .همچنین به نظر لند و جارمن ( ،)9111به هر يک از ما استعدادهای
منحصربهفردی اعطا گرديده است و همة افراد توانايی بروز استعدادهای خاص خود را
به شیوه خود دارا هستند .به نظر افالطون خداوندی که انسانها را آفريده است در
وجود کسانی که شايستگی حکومت را دارند در بدو تولد مقداری طال آمیخته ،به
طبیعت مدافعان حکومت مقداری نقره مخلوط کرده و در طبیعت کشاورزان و
پیشهوران آهن گذاشته است .تیلور ( )Taylor, 1959نیز در تحقیقات خود به اين نتیجه
رسید که تمامی کودکان تیزهوش هستند ،اما هرکدام در زمینهای ويژه .به نظر سنج
( )9111در مورد هر نظمی از نواختن پیانو تا مهندسی برق ،افراد دارای قابلیتهای
ذاتی و ويژهای هستند .به اعتقاد دراکر ( )9119استعداد هر فردی در يک زمینه خاص و
معین است .پس در مجموع ،هر موجودی دارای تکلیف و استعداد مشخص و
منحصربهفردی است.
با توجه به اينکه تحقیقات نشان میدهد که استعداد هر فردی ذاتی و
منحصربهفرد بوده و از طريق معیارهايی نظیر يکی شدن با کار ،کار با تمام توان ،خوب
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انجام دادن کار ،کنجکاوی ،سرعت و سهولت در انجام کار ،اغنا ،عشق به کار ،انجام کار
به خاطر نفسِکار ،لذت از کار ،شادی و خشنودی ،تفريح بودن کار ،تمرکز و يادگیری
ماندگار ،میتوان به کشف آن کمک کرد (صادقی مالامیری ،)9111 ،اين پژوهش بر آن
است تا مشخص سازد ،فعالیت در عرصه متناسب استعداد دارای چه آثار و
دستاوردهايی میباشد که کشف استعداد ذاتی ،منحصربهفرد و برتر و سرمايهگذاری در
آن را توجیه مینمايد .بهعبارتديگر مسئله تحقیق يا موقعیتنامعین تحقیق همانا
نامشخص بودن آثار فعالیت متناسب استعداد و روابط آثار فعالیت متناسب استعداد با
آثار آن است .به اين صورت که تحقیق به دنبال کشف آثار فعالیت متناسب استعداد و
روابط بین فعالیت متناسب استعداد و آثار آن است .بر اين اساس تحقیق به دنبال پاسخ
به سؤاالت زير است )9 :فعالیت متناسب استعداد دارای چه آثاری است؟  )1چه
روابطی بین فعالیت متناسب استعداد با آثار آن وجود دارد؟
مباني نظري و مدل مفهومي تحقيق
 .3مباني نظري

با ديدگاهی میانرشتهای و با رويکرد اکتشافی ،مسئله و سؤاالت تحقیق بر محور بعضی
از ادبیات اسالمی (نظیر قرآن ،نهجالبالغه ،غررالحکم و دررالحکم ،نهجالفصاحه ،اصول
کافی و بحاراالنوار) ،فلسفه ،اقتصاد ،روانشناسی ،مديريت و سازمان مورد مطالعه و
بررسی قرار گرفت و مطالب مرتبط با آثار فعالیت متناسب استعداد از اين منابع
استخراج شدند .در نهايت با بهرهگیری از روش تحلیل محتوا ،مطالب پراکنده و غیر
منسجم بهدستآمده در مورد آثار فعالیت متناسب استعداد ،مورد بررسی قرار گرفت که
سرانجام منجر به کشف آثار سهگانه «آزادی»« ،خالقیت» و «عمل به دانش» شد؛
بنابراين ،متکی به منابع معتبر و متنوع ،مطالب جمعآوریشده در قالب اين متغیرهای
سهگانه ،نظم و سازمان ،داده شدند.
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 .3-3آزادي

امام علی علیهالسالم به فرزندش امام حسین علیهالسالم میفرمايد« :پسرم! بردة ديگری
مباش ،که خدا تو را آزاد آفريده است» (نهجالبالغه ،نامه  .)19بیکن بندگی دولت يا
شاه ،شهرت و شغل را از مصاديق اسارت میداند ،زيرا نه خودشان آزادند نه وقتشان و
نه عملشان

(1927

 .)Durant,از ديدگاه اوشو ،پول ،قدرت و شهرت از فعالیتهای

مخرب و ويرانکننده محسوب میشوند (کريمی .)9119 ،همچنین شوپنهاور شهرت را
ديوانگی میداند ،زيرا کلة افراد ديگر ،جای ناراحتی است و نمیتواند مسکن
خوشبختی شخص شود ( .)Durant, 1927کیشلوفسلی نیز شهرت را نابودکننده استعداد
میداند؛ يعنی وقتی شهرت فراگیر شود ،موجب میشود تا انسان مطابق خواستهها و
انتظارات مخاطبان رفتار کند و نه متناسب استعدادش که او را به آزادی میرساند .لذا
تحقیقات

(1996

 )Fineman,نشان داد ،بعضی از افراد از اينکه کار خود را از دست

دادهاند ،خوشحالی میشوند ،زيرا کارشان ،آنها را ازخودبیگانه کرده بود .يعنی خود را
اسیر کار میيافتند و وقتیکه بیکار شدند ،احساس میکردند که از زندان رها شدهاند.
جالبتوجه اينکه حتی اگر افراد از طريق محركهای محیطی (انگیزش بیرونی)
به انجام کاری که متناسب استعدادشان است ،مجبور شوند ،موفق نخواهند بود.
تحقیقات

(& Ryan, 1985

 )Deciنشان میدهد که انگیزش بیرونی منجر به کاهش

انگیزش درونی میشود .کسی که به خاطر نفسِکار ،فعالیت میکند يعنی انجام خودِ کار
پاداش کار است ،اگر جايزه بگیرد ،بعد از آن ديگر در کارش به محركهای بیرونی
توجه دارد ،نه نفس کار .برای مثال يکی از برندگان جايزه نوبل ،در جواب تبريک
دوستش بیان کرد؛ خیلی زود بود ،اين جايزه بهمنزله بلیت تشیع جنازه است و کسی
بعد از دريافت آن ،نتوانسته کاری انجام دهد .علت آن است که اين پاداش دلیل سعی و
تالش افراد میشود و جای محرك درونی را میگیرد .يا دانشجويی که به يکی از
دروس عالقهمند است و ساعات زيادی را بهصورت خودجوش صرف آن میکند،
زمانی که استاد از او میخواهد مرتبط با چنین درسی تکالیفی را انجام دهد ،با عشق و
عالقه آنها را انجام نمیدهد .برای مثال ،اينشتین بیان میکند ،اجبار برای دادن
امتحانات نهايی بهقدری تأثیر بر من گذاشت که بعد از قبولی ،برای مدتی مشاهده
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مسائل علمی برايم ناخوشايند بود .لذا محركهای بیرونی موجب فاسد شدن
محركهای درونی میشوند .پس زمانی که بر اساس سفارش و معیارهای برونی کار
کنیم ،در حقیقت عشق و عالقه خود به کار را محدود میکنیم و خويشتن را به دست
بردگی و بندگی میسپاريم .از اينرو ،پرلز

(1969

 )Perls,ما را راهنمايی میکند که

چنانچه برای کسب حمايت ،بهجای خويش ،به محیط متکی شويم ،خويش را از
شکوفايی استعدادهايمان محروم نمودهايم .زيرا نمیتوانیم بهطور طبیعی رفتار کنیم.
مجبور به نقشبازی کردن شده و مجبوريم برای هر آنچه انجام میدهیم ،تمرين نموده
و نگران هستیم که ديگران چه قضاوتی در مورد رفتارمان خواهند داشت .لذا توانی که
بايد صرف شکوفايی ما شود ،برای تأثیر نهادن بر ديگران و جلبتوجه آنها به کار
میرود و به بندگان و بردگانی تبديل میشويم که برای دريافت آنچه خودمان
نمیتوانیم به خود بدهیم ،به ديگران و محیط متکی میشويم .بر اين اساس شوپنهاور
روشنگری میکند ،سعادتی که از ذات خويش به دست میآوريم مهمتر از سعادتی
است که از محیط کسب میکنیم و سعادت برای شخص سالم ،فرصت اجرای
استعدادهای طبیعی اوست و اگر برای بهدست آوردن آن ،متحمل رنجی شود ،متاعی
گران به بهايی اندك خريده است ( .)Durant, 1927در نتیجه ،به هر قیمتی بايد روی
استعداد خود سرمايهگذاری کنیم .همچنین اسپینوزا در اين زمینه توضیح میدهد هرچند
پیشرفت مستلزم استعداد است اما استعداد در آزادی شکوفا میشود ( .)Durant, 1927از
اينرو ،پیتر پیترسون ،معاون منابع انسانی شرکت هیولت پکارد بهدرستی نتیجهگیری
میکند که موفقیت و خالقیت شرکت ،اعتقاد اساسی آن به افراد خود است که به آنها
حداکثر آزادی را برای به ثمر رساندن کارها داده است (لند و جارمن .)9111 ،از ديدگاه
آمابیل ( ،)Amabil, 1998پاداشهای پولی (و بهطورکلی محركهای برونی) اين احساس
را در کارکنان به وجود میآورد که تحت کنترل هستند .درحالیکه نیاز به اختیار و
آزادی در انسان بسیار قدرتمند است ،چنانکه در برخی تحقیقات

(1983

)Thomson,

مشخص شده ،افراد ترجیح میدهند به اختیار متحمل تنبیه شوند ،ولی پاداشی دريافت
نکنند که خارج از اختیار آنها باشد .از اينرو ،راجرز

(1963

 )Rogers,معتقدند

خوديابها با قواعد و اصولی که ديگران بنا نهادهاند ،زندگی و کار نکرده و از انتظارات
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و ممنوعیتهای تحمیلی جامعه آزادند .اهدافی که انتخاب میکنند و رفتاری که
میکنند ،توسط خودشان تعیین شده و خودشان مالک خود بوده و مستقل از هنجارهای
تجويزی محیط عمل میکنند.
به نظر ديويد کانتور ،ديگر کامالً ممکن است که با تغییر در ساختارها ،انسانها را
از نیروهای سحرآمیزی که آنها را به اسارت میکشند و رفتارهای خاصی را بر آنان
تحمیل میکنند ،آزاد و رها سازيم (سنج .)9111 ،حضرت امیر علیهالسالم توصیه
مینمايد که از تحکم و زورگويی بر بندگان خدا بپرهیز ،زيرا خداوند هر زورگو و
گردنکشی را در هم میشکند (آمدی )693 ،و يادآوری میکنند که بر من نیست که شما
را به آنچه از آن کراهت داريد ،وادار سازم .همچنین حضرت به مالکاشتر يادآور
میشوند که يکی از وسیلههايی که موجب جلب اعتماد مردم به والی میشود،
عدماجبار مردم به کاری است که دوست ندارند .پس در اين راه آنقدر بکوش تا به
وفاداری مردم خوشبین شوی ،که اين خوشبینی رنج طوالنی مشکالت را از تو
برمیدارد .زيرا به بیان حضرت ،هرگاه دل از روی اجبار و اکراه به انجام کاری وادار
شود ،کور میگردد (نهجالبالغه ،حکمت  .)911امام صادق علیهالسالم موضوع را بیشتر
شکافته و میفرمايد ،انسان در پايان کارهای تحمیلی و مشقتزای خود ،نتیجهای جز
ذلت و خواری نمیبرد و در حین عمل نیز غیر از رنج و سختی و بدبختی ،بهرهای
نخواهد برد .لذا ،رسول اکرم صلیاهللعلیهوآله متذکر میشود که من و پرهیزکاران امتم
از تن دادن به کارهای تحمیلی که آمیخته به تصنع و مايه ناراحتی است ،مبرا هستیم
(غزالی .)636 ،هرزبرگ نیز بر اين نظر است که افراد تنها زمانی بهتر کار میکنند که
ماهیت کار برايشان جالب باشد .لذا کار بايستی فرصت الزم برای اين رضايت و
عالقهمندی فراهم آورد .در مقابل ،اگر انسان به کارش عالقهمند نباشد ،رشد روانیاش
نیز متوقف شده و در نتیجه ،خويش را در سطح يک حیوان تنزل داده و تباه میسازد
( .)Herzberg, 1966از اينرو ،زمانی که به انسان فرصت و آزادی داده شود که به آنچه
مورد عالقهاش است بپردازد ،احساس خوشحالی زايدالوصفی خواهد کرد .پس زمانی
انسان به معنای واقعی آزاد است که نهتنها متناسب استعدادش مشغول به کار شود ،بلکه
در انجام آن نیز آزاد از هر نوع محرك محیطی باشد.
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از طرف ديگر ،آزادی بر خالقیت 9تأثیر دارد .به اين صورت که آزادی
(

;Mouzelis, 1975; Robbins, 1996; Brand, 1998; Mcfadzean, 1998; Mccann, 1999

 ،)Ford and Gioia, 1995; Thurow, 2000; Martins & Terblanche, 2003در مقابل نبود
آزادی (

;David. & Wilkof, 1988; Damanpour, 1991; Ekvall,1996; Basadur, 1997

1998; Thurow, 2000; Amabile et al., 2003; Shalley & Gilson, 2004

،)Amabile,

موجب افزايش خالقیت میشود.
 .1-3خالقيت

خالقیت به معنی توانايی فرد در مسئلهيابی ،ايدهيابی ،ارزيابی و اجرای ايدههای تازه و
ارزشمند بوده (صادقی مالامیری )9111 ،که تنها محدود به خداوند تباركوتعالی نشده
(مؤمنون93:؛ صافات )916:و انسان مظهر خالقیت الهی است (مطهری.)9171 ،
خالقیت بهواسطه مجموعهای از آثار و دستاوردهايی که در پی دارد برای افراد،
سازمانها و جوامع ،ضروری است .فرا تحلیل انجامشده نشان میدهد که خالقیت از
طريق خروجیهای ايده ،مسئله ،راهحل ،محصول ،خدمات ،رويهها ،روشها و
فرآيندهای اصیل و مفید ،به مجموعهای از پیامدها شامل ايجاد تغییر ،انعطافپذيری
نسبت به تغییرات ،انطباق با تغییرات ،پاسخ به فرصتها و تهديدها ،ايجاد فرصت و
کاهش تهديد ،ايجاد و افزايش و حفظ مزيترقابتی ،رشد ،افزايش عملکرد ،توسعه،
بهرهوری ،کیفیت ،تأمین نیازها و خواستههای مشتری ،رضايت مشتری ،سالمت ذهن و
روح ،رضايت شغلی ،سودآوری ،افزايش سهم بازار ،ارزشآفرينی ،موفقیت و بقا ،منجر
میشود (صادقی مالامیری.)9111b ،
اما بهرهگیری از خالقیت ،نیازمند فراهم کردن زمینه ظهور و بروز آن است .از
بین عوامل مؤثر بر شکلگیری خالقیت ،مهمترين عامل که عمدتاً تنها عامل ذاتی نیز
هست ،فعالیت در زمینه استعداد ذاتی منحصربهفرد و برتر خويشتن میباشد .به اين
صورت که پنجره يا کلید ورود به عرصه خالقیت ،فعالیت در زمینه استعداد است.
بهعبارتی ،میتوان گفت ،هم آنهايی که معتقدند همه افراد خالقاند درست میگويند؛
زيرا اگر همه آنها متناسب با استعدادشان مشغول به کار و فعالیت شوند همه خالق
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خواهند بود و هم آنهايی که معتقدند تنها بعضی بهصورت ذاتی خالق هستند؛ زيرا
تنها اين عده مورد نظر آنها متناسب استعدادشان مشغول به کار شدهاند و بقیه که
غیرخالق هستند علتش آن است که خارج از استعدادشان عمل میکنند .به اين صورت
که بعضی از دانشمندان خالقیت ،از طريق تحقیقات به اين نتیجه رسیدهاند که فعالیت
در زمینه استعداد و عالقه يکی از عوامل مؤثر بر خالقیت است .جنبههايی از فعالیت
متناسب استعداد که موجب افزايش خالقیت میشوند عبارتاند از عشق بهکار
(1989

 ،)Amabile,کار لذتبخش (صادقی مالامیری9113 ،؛

1989

 ،)Amabile,کار

مورد عالقه ( ،)Amabile, 1979; Sternberg and lubart, 1991; Standler, 1998تناسب
کار با توان ( ،)Amabile,1998يکی شدن با کار (صادقی مال امیری ،)9113 ،تمرکز
(1969; Amabile, 1989; Csikszentmihalyi, 1990
(1998

 ،)Amabile,1997,رضايت از نفس کار

 ،)Druker,تفريح بودن کار

(1989, 1997

 ،)Amabile,کنجکاوی

( ،)Amabile, 1989; Brolin, 1992; Thurow, 2000شادی ( ،)Reeve, 2000آزادی فزاينده
در انتخاب کار و نحوه انجام آن ( )Kanter, 1983; Deci & Ryan, 1985; Amabile, 1997و
کار و فعالیت چالشی (.)Csikszentmihalyi, 990; Ekvall, 1991; Barbara and camea, 2003
به عقیده ويزبرگ ( )9111هر يک از افراد در برخی از کارها از استعداد ويژهای
برخوردارند که خالقیت فرد نیز در آن حوزه خاص معنی میشود .همچنین سنج
( )9111باور دارد که احساس شديد و عمیق نسبت به هدف مطلوب (و کار و فعالیت)
در واقع در عمق ضمیر ناخودآگاه ما جای میگیرد و بايد از آنجا برخیزد تا سبب بروز
نظم و خالقیت در سطح ذهن آگاه ما گردد .اتکا و اکتفا به آموختههای ذهن خودآگاه
هرگز سطح بااليی از خالقیت را ايجاد نمیکند ،حتی اگر ما باارادهترين فرد روی زمین
باشیم .ضمیر ناخودآگاه منظم و گسترش يافته است که میتواند آنچنان عشق و شوری
در فرد به وجود آورد که طی راهی دشوار را ساده و سهل کند .استندلر در مطالعاتش
دريافت که افراد خالق ،عالقه شديدی به کاری که انجام میدهند دارند و اين عالقه
برای درآمد يا پاداش برونی نیست .چنین عالقهای به کار برای خالقیت ضروری است
( .)Standler, 1998استرنبرگ و البارت معتقدند افراد زمانی در کار خالقترند که کاری
را که انجام میدهند مورد عالقة آنها باشد و بیعالقگی نسبت به کار تقريباً تضمینی
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برای فقدان خالقیت است

(and Lubart, 1991

 .)Sternbergبرولین ،يکی از مهمترين

ويژگیهای افراد خالق را میل قوی برای خودشکوفايی میداند ( .)Brolin, 1992دراکر
( )9119نیز بیان میکند ،واضح است که همة افراد استعداد خالقیت دارند ،اما اين
استعدادها در يک زمینه خاص و معین است .در حقیقت افراد خالق بهندرت در بیش
از يک زمینه فعالیت دارند و اين در تمام موفقیتهای خالقانه آنها صدق میکند .مثالً
اديسون در زمینه الکتريک و انیشتین در زمینه فیزيک ،فعالیت میکردند .سیکزنتمیهالی
( )9115در مطالعه جامعی از دانشمندان ،هنرمندان ،نويسندگان ،مدرسین ،سیاستمداران،
مهندسین و رهبران دريافت که اولین و مهمترين خصوصیت افراد خالق ،خبرگی در
يک حوزه از دانش است .کالوين تیلور ( )9161محقق خالقیت ،در تحقیقات خود به
مطالب بسیار شگفتآوری دست يافت .او دريافت که تمام کودکان خالقاند؛ برخی در
سخنوری ،بعضی در حرکات بدنی ،بعضی در نقاشی يا نويسندگی و عدهای ديگر در
شیوهای که با ديگران ارتباط برقرار میکنند يا در نحوه رهبری .به نظر آمابیل (،)9111
هر انسان طبیعی در «زمینهای خاص» میتواند خالق باشد و همچنین آزوبل تأکید دارد
که خالقیت استعدادی منحصربهفرد در يک زمینه خاص است (سیف .)9115 ،همچنین
هوارد گروبر بیان میکند هرگونه تفکر خالقانهای منحصربهفرد است (.)Gruber, 1981
کرتن ( )Kirton, 1999نیز معتقدند که همة افراد خالق بوده و هرکدام خالقیت خود را
به سبک خاص خود نشان میدهند .به نظر لند و جارمن ( ،)9111وقتی استعدادهای
منحصربهفردمان به منصهظهور درآيند ،به ما امکان داده میشود تا قوة خالقیت خود را
در سطوح باالتری ،به معرض نمايش بگذاريم .زيرا پذيرش خالقیت منحصربهفردتان
اولین گام اساسی در زندگی کردن بر پايه جهانبینی خالق است.
پس کلید ورود به عرصه خالقیت ،کار و فعالیت متناسب با استعداد است .آمابیل
( )9111با دو دهه تحقیقات در زمینه خالقیت ،معتقدند که بدون فعالیت در زمینه
استعداد درونی ،ظهور و نمود خالقیت امکانپذير نیست .آمابیل اين موضوع را بر
اساس تجربه خود بهخوبی به تصوير میکشد .به اين معنی که رشد کردن بهنحو خالق
خیلی هم آسان نیست؛ زيرا تجارب علمی و شخصی اين محقق نشان میدهد که برای
خالق بودن بايد در زمینه فعالیت مورد عالقه خود فعالیت کنیم و خالقیت بدون اين
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جرقه درونی ،غیرممکن است .پس بهدرستی دورانت ،کشف میکند که هر يک از ما
مرکز يک قدرت ابداعی و يک نیروی خالق هستیم ( .)Durant, 1927البته بهشرطی که
اين مرکز که همان استعداد ذاتی و منحصربهفرد و برترمان است را بشناسیم و بر آن
سرمايهگذاری کنیم تا به کانون قدرت خارقالعادهای شويم .بر اين اساس همة افراد
خالقاند ،اما اين خالقیت تنها در زمینهای خاص که همان استعداد منحصربهفرد
مربوطه است ،معنی و تعريف میشود.
 .1-3عمل به دانش

در فرهنگ اسالمی اهمیت دانش به حدی است که خداوند به پیامبر میگويد به دنبال
زياد شدن دانش خود باش (طه )993:و به مردم بگو آيا آنان که میدانند با آنان که
نمیدانند مساوی هستند؟ هرگز چنین نیست و خردمندان به اين تفاوت اساسی توجه
دارند (زمر .)1:حتی قرآن ،دلیل برتری انسان در برابر ديگر موجودات و فرشتگان را
تنها در سايه دانش و شناخت او که خدا به وی ارزانی داشته ،میداند (بقره.)13 ،
مالصدرا ،نیز در تفسیر آيه «جن و انس را جز برای عبادت نیافريدم» (ذاريات،)65 ،
مینويسد« ،جن و انس را جز برای دانستن نیافريدم» .به اين صورت که پیشنیاز عبادت
دانش است .از ديدگاه امین وحی(ص) ،هر چیزی اساسی دارد و اساس اين دين دانش
است (پاينده ،)9111 ،حکمت گمشدة مؤمن است (مشکینی اردبیلی ،)9117 ،تحصیل
دانش بر هر مسلمانی واجب است (کلینی ،)111 ،بهترين امتش علمايند (مشکینی
اردبیلی )9117 ،و شفاعت علما پس از پیامبران و شفاعت شهدا بعد از علما در پیشگاه
الهی مورد قبول واقع میشود (مجلسی .)9993 ،همچنین امام علی علیهالسالم از ابعاد و
زوايای متفاوت ،اهمیت و جايگاه علم و دانش را تبیین نموده و خطاب به يکی از
فرماندارانش بنام کمیل میفرمايد ،علم بهتر از مال است؛ علم تو را حفظ میکند و تو
مال را حراست کنی؛ مال را خرج کردن رو بهتمامی میبرد و علم با انفاق و تعمیمش
افزوده میگردد؛ آنچهکه از مال ساخته است با رفتن مال از بین میرود؛ ای کمیل،
بهدست آوردن و شناخت علم ،دين است که بايد آن را پذيرفت؛ بهوسیلة علم است که
انسان در طول زندگانی اطاعت خداوندی را و برای پس از مرگ نیکنامی را
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میاندوزد؛ علم حاکم است و مال محکوم؛ ای کمیل گنجهداران اموال مردهاند
درحالیکه دانشمندان مادامیکه روزگار باقی است ،پايدارند ،بدنهای جسمانی آنان از
عرصه زندگی رخت بربسته و تجلیات آنان در دلها موجود است؛ هر ظرفی از
محتوايی که در آن قرار داده میشود ،پر میگردد مگر ظرف علم که هر چه در آن
افزوده شود ،بر ظرفیتش بیفزايد؛ کاش میدانستیم کسی که از علم بینصیب مانده چه
چیز بهدست آورده و آنکس که از علم بهرهمند شده چه چیز بهدست نیاورده است
(نهجالبالغه ،حکمتهای  .)111 ،136 ،933 ،937امام صادق علیهالسالم نیز افراد را بر
محور علم دستهبندی نموده و میفرمايد ،مردم سه گروه هستند؛ عالِم ،متعلم و
کسانی که نه عالماند و نه متعلماند که اينها همانند خار و خاشاكهای روی سیلاند
(کلینی.)111 ،
اما علمی که اينچنین بر آن تأکید میشود از مشخصات ويژهای برخوردار است.
برای نمونه مطالعه انديشههای اولیای الهی نشان میدهد که از يک طرف معرفت را
پیشنیاز عمل میدانند و از طرف ديگر تأکید دارند کسی که معرفت پیدا کرد مسئولیت
دارد که به آن عمل کند .برای نمونه ،در کالم رسول خدا صلیاهللعلیهوآله آمده کسی که
ندانسته عملی انجام دهد ،خراب کردنش از درست کردنش بیشتر است .همچنین امام
صادق علیهالسالم روشنگری میکند ،کسی که بدون بصیرت و دانايی بهکاری دست
میزند مانند مسافری است که در بیراهه میرود ،هرقدر بر سرعت خود میافزايد به
همان نسبت از هدف دورتر میشود و خدا عملی را جز بامعرفت نپذيرد و معرفتی
نباشد مگر با عمل؛ پس کسی که معرفت دارد ،همان معرفت او را بر عمل داللت کند و
کسی که عمل نکند ،معرفت ندارد .رسول اکرم صلیاهللعلیهوآله ،علما را از نظر عمل به
علم به دو دسته تقسیم میکند ،عالمی که به علم خود عمل میکند که برای او نجات و
رستگاری است و ديگری عالمی که از علم خود استفاده نمیکند که او در هالکت و
بدبختی است (کلینی ،)111 ،به بیان حضرت ،علمی که سود ندهد چون گنجی است که
خرج نشود و میفرمايد ،خوشا به حال آنکه به علمش عمل کند (مشکینی اردبیلی،
 .)9117امام باقر علیهالسالم توصیه میکنند ،چون علم را شنیديد به کارش بنديد و
يادآوری میکند ،عالمی که از علمش بهره برد (يا بهره برند) بهتر از هفتاد هزار عابد
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است (کلینی .)111 ،امام علی علیهالسالم بهطور عمیق و از ابعاد متعدد عمل به دانستهها
را به تصوير کشیده و میفرمايد دو مورد از چهار مورد استواری دين و دنیا عبارتاند
از عالمی که به علم خود عمل کند و جاهلی که از آموختن سر باز نزند .پس هرگاه
عالم به علم خود عمل نکند ،جاهل به آموختن روی نیاورد .پس پايینترين علمها
همان است که منحصر در زبان است و باالترين علم آن است که در اعضاء و ارکان
وجود آدمی آشکار میگردد (نهجالبالغه ،حکمتهای  11و )171؛ کسی که دانست بايد
به آن عمل کند ،چرا که علم ،عمل را فرامیخواند ،اگر پاسخ داد میماند وگرنه کوچ
میکند (نهجالبالغه ،حکمت )155؛ بهترين مطالبی که شايسته است جوانان ياد گیرند
مطالبی است که در بزرگسالی مورد نیازشان باشد و بتوانند در زندگی اجتماعی از
آنها استفاده نمايند (نهجالبالغه ،حکمت )197؛ ای مردم بدانید کمال دين ،طلب علم و
عمل به آن است ،چون دانا شديد به آن عمل کنید ،شايد هدايت شويد (کلینی )111 ،و
بسا عالمی با اينکه علمش با او بود جهلش او را کشت ،ولی سودی به حالش نکرد
(نهجالبالغه ،حکمت  .)937همچنین نیچه تأکید میکند که دانستن کافی نیست بايد
اقدام کرد ،خواستن کافی نیست بايد کاری کرد .لذا ،دانش شامل کاربرد اطالعات ،فنون
و مفاهیم در انجام کارهای عملی است و اطالعاتی که در عمل بهکار گرفته شود و مفید
باشد ،دانش است ( .)Drucker, 1969دانش تنها حفظ کردن وقايع نبوده و الزم است که
اهمیت و ارزش اطالعات را درك نمود و آنها را برای اهداف عملی به کار گرفت.
پس بهگفته آرجريس و شون ،دانش بهجای اينکه فقط به دانايی و شناخت
خالصه شود بايد به عمل درآورده شود

(and Schon, 1978

)Argyris؛ دانشوران بايد

دانش خود را به اشکال فیزيکی تبديل کنند ( )Ekstedt, 1988و در عملکرد و رفتارشان
تجلی پیدا کند.
بااينوجود ،امروز چنین برآورد شده که حدود  3/331افرادی که دارای
تحصیالت دانشگاهی هستند ،تحصیالتشان متناسب با استعداد ذاتیشان است (صادقی
مالامیری .)9111a ،از اينرو ،آیبیام کارشناسان مورد نیاز خود را خودش تربیت
میکند ،زيرا مديران اين سازمان معتقدند ،بهترين مخترعان ،آنهايی هستند که در
رشتهای که درسخواندهاند ،کار نمیکنند .به اين صورت که تحصیالت اين افراد خارج
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از استعدادشان است؛ اما واقعاً علت چیست که در هر عرصهای نظارهگر آن هستیم که
از میان افراد موفق بعضی فاقد تحصیالت دانشگاهی بوده؟ و عدهای دارای تحصیالت
دانشگاهی هستند که بعضی از اين افراد ،تحصیالتشان مرتبط با کاری است که انجام
میدهند و بعضی نامرتبط با کارشان است؟ همچنین در مقابل چرا در میان ناموفقها
بعضی فاقد تحصیالت دانشگاهی هستند؟ و تعدادی فارغالتحصیل دانشگاه که بعضی از
اين افراد ،تحصیالتشان مرتبط با کارشان بوده و بعضی نامرتبط با کارشان است؟
در بیان حضرت امیر علیهالسالم علم بر دو طبقه طبیعی و اکتسابی است .قسمت
اکتسابی بدون طبیعی نفعی ندارد (نهجالبالغه ،حکمت  .)111از اين ديدگاه چنانچه
علوم اکتسابی متناسب و مرتبط با علوم ذاتی نباشند نهتنها مؤثر نخواهند بود بلکه
محدودکننده انسان نیز هستند .جوادی عاملی نیز علوم را به دو دسته میزبان و مهمان
تقسیم کرده و معتقد است که چنانچه علوم مهمان (اکتسابی) مرتبط با علوم مهمان
(طبیعی) نباشند بعد از مرگ فراموش میشوند (جوادی عاملی .)9116 ،در نتیجه اگر
علم مرتبط با استعداد نباشد ،در عمل به کار گرفته نخواهد شد و اگر فرد بخواهد از آن
استفاده کند ،چندان مفید ،واقع نمیشود.
فردوسی که خود با فعالیت در عرصه استعدادش يکی از افراد موفق بوده و
خروجیهای منحصربهفردی را تولید نموده و بهخوبی رابطه بین آن نوع دانايی که منجر
به توانايی میشود را به تصوير کشانده است:
توانا بود هر که دانا بود

ز دانش دل پیر بُرنا بود.

بهاحتمال زياد میتوان گفت منظور فردوسی از توانمند شدن بهواسطه دانايی
نشئتگرفته از دانايی مرتبط با استعداد است ،نه هر نوع دانايی .زيرا اگر دانايی در
راستای استعداد نباشد نهتنها دلِ پیر را جوان ننموده بلکه همانطوری که نظارهگر
هستیم ،حتی دل جوانها را نیز پیر و فرسوده میکند .برای مثال ،مديری که علم
مديريت خوانده و در عرصه عمل از قواعد و اصول مديريت استفاده نمیکند يا
اقتصاددانی که علم را گذرانده و در برنامهريزی اقتصادی ،فراموش میکند که از اين
دانستهها استفاده نمايد ،در حقیقت چنین علمی نهتنها نقش مفید و مؤثری در زندگی
فردی و اجتماعی بازی نکرده ،بلکه فرد را از استعداد و عالقه ذاتی و فطریاش دور و
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دورتر میکند .اگر دانش مرتبط با استعداد نباشد ،چیزی جز حفظیات طوطیوار و
عارضی نخواهد بود.
همانطوری که پستالوزی معتقد است ،آن که تنها دانستن کلمات را دانش پندارد،
نسبتبه انسان وحشی از حقیقت دورتر است .لذا نمیتوان گفت با آموزشهای
تحصیلی ،افراد باسواد شدهاند بلکه چنانچه آموزش متناسب استعداد نباشد ،نادانتر
خواهند شد.
در حقیقت ،يادگیری نامرتبط با استعداد بهنوعی همان يادگیری طوطیوار و پر
نمودن حافظه با مطالب نامرتبط است .ورتايمر ،يادگیری را به دو دسته يادگیری
طوطیوار و يادگیری گشتالتی تقسیم میکند

(& Olson, 1997

 .)Hergenhanدر حفظ

طوطیوار که تحمیلی است ،فرد اطالعات را بدون درك واقعی آنها تنها حفظ میکند.
حالآنکه يادگیری گشتالتی بر درك ماهیت مسئله استوار است .چنین يادگیری از درون
فرد میجوشد و از بیرون توسط ديگری به او تحمیل نمیشود .اطالعات ناشی از چنین
يادگیری برای مدتزمان طوالنی در ذهن میماند و دارای نقشی مؤثر در ارتقای کیفیت
زندگی است .بهعبارتديگر همانطوری که افالطون تذکر میدهد ،چنانچه آموزش با
اجبار آموخته شود ،مدت کمی در ذهن خواهد ماند

(1927

 .)Durant,حالآنکه،

يادگیری به معنی واقعی ،به قلب و روح انسان وارد میشود ،از طريق يادگیری انسان
خود را مجدداً خلق کرده و قادر به انجام کارهايی میشود که پیش از آن برايش عملی
نبوده است .از طريق فراگیری میتوان به درك مجددی از جهان و ارتباط انسان با آن
دست يافت .پس فراگیری ،گسترش توانايی است که ما را قادر میسازد ،نتايجی را که
در زندگی به آنان نیازمنديم ،فراهم آوريم (سنج .)9111 ،بر اين اساس ،فیزيکدان
برجسته بوهم

(1998

 )Bohm,معتقد است که بايد در يادگیری ،قبل از هر چیز به

نفسِعمل آموختن توجه داشت؛ زيرا بدون ورود به عمق فرآيند يادگیری ،نمیتوان در
عرصههای تازه ،حقیقت را شناخت.
تحقیقات (باکینگهام و کلیفتون )1339 ،نشان میدهد که برای توانمند شدن به دو
گونه دانش مرتبط با زمینه استعداد (نه هر دانشی) نیاز داريم و هر دو اکتسابی و قابل
يادگیری میباشند .يکی دانشبنیادی 1و ديگری دانش تجربی .1قبل از هر چیز به دانش
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بنیادين نیاز داريم؛ دانشی که در مکتوبات نظیر کتابها وجود دارد و میتوان آن را از
طريق کالسهای درس آموخت يا بدون ورود به چنین کالسهايی شخصاً ياد گرفت.
اين نوع دانش ،رسیدن به برتری را تضمین نمیکند ،ولی بدون آن نیز نمیتوان به
برتری رسید .بنابراين هرچند در زمینه استعداد فعالیت داشته باشید ،اگر ندانید که از
ترکیب رنگهای آبی ،قرمز و سبز ،سفید درست میشود ،نقاش خوبی نخواهید شد.
دانشبنیادی تنها ما را به میدان بازی وارد میکند .عالوه بر دانشبنیادی به دانش تجربی
نیاز داريم ،دانشی را که نمیتوان از کالس درس آموخت يا در کتابهای راهنما پیدا
کرد .بلکه بايستی از طريق به کار بستن دانشبنیادی در عمل ،رفتهرفته خود را به نظم
ويژه آن عادت داد .اين نوع دانش عمدتاً با تمرين حاصل میشود .به گفته نوناکا و
تاکچی ،چنین دانشِ ضمنی از طريق تجربه ،تحصیل میشود و بهراحتی قابل توضیح و
ارائه ( )Nonaka and Hirotaka, 1995و مستند کردن نیست؛ برای مثال يک فوتبالیست
موفق نمیتواند آنچه را که موجب موفقیتش شده برای ديگران توضیح دهد ،زيرا چنین
دانشی ويژه و خاص اوست که با تمام وجودش آن را درك نموده است .حتی اگر
بتواند چنین دانشی را بیان کند با توجه به اينکه هر فردی منحصربهفرد است ،ديگری
نمیتواند با تقلید از او به موفقیت و برتری برسد .هم دانشبنیادی و هم دانش تجربی
بايستی مرتبط با استعداد فرد باشند وگرنه آموزشهای نامرتبط با استعداد ،منجر به هدر
دادن منابع و صدمه زدن به استعدادهای طبیعی انسان میشود.
 .1مدل مفهومي

مدل مفهومی بیانگر روابط میان متغیرهای تحقیق است .اين مدل بر اساس روش
مدلسازی معادالت ساختار )SEM( 3طراحی شده است.

SEM

بهعنوان روش

تجزيهوتحلیل مدلسازی علی محسوب میشود ( )Balok, 1985و بهعنوان روشی برای
آزمون نظريه مطرح است .در مدل سازی معادالت ساختاری ،بر اساس مطالعه مبانی
علمی ،ساختاری از روابط علی -معلولی میان متغیرها ،بهعنوان نظريه اولیه توسط
محقق مطرح می شود .سپس میزان روابط علی حاکم بر متغیرهای تحقیق و میزان
برازش نظريه با داده های جمع آوری شده از عرصه عمل مورد آزمون قرار می گیرد
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(& Sörbom, 2001

 .)Jöreskogبا توجه به مطالعه انجامشده و در پاسخ به سؤال اول

تحقیق ،در قالب مدل اندازهگیری ،اکتشاف شد که مفهوم آثار فعالیت متناسب استعداد
توسط سه بُعد آزادی ،خالقیت و عمل به دانش سنجیده میشود.
همچنین در پاسخ به سؤال دوم تحقیق ،در چارچوب مدل علی -ساختاری،
اکتشاف شد که فعالیت متناسب استعداد بهطور مستقیم بر آزادی و بهطور مستقیم و
غیرمستقیم بر خالقیت و عمل به دانش تأثیر مثبت دارد .تأثیر غیرمستقیم فعالیت
متناسب استعداد بر خالقیت از طريق مسیر فعالیت متناسب استعداد -آزادی -خالقیت،
اعمالشده و تأثیر غیرمستقیم فعالیت متناسب استعداد بر عمل به دانش از طريق
مسیرهای زير اعمال میشود :فعالیت متناسب استعداد -خالقیت -عمل به دانش،
فعالیت متناسب استعداد -آزادی -عمل به دانش ،فعالیت متناسب استعداد -آزادی-
خالقیت -عمل به دانش .متغیرهای مدل ساختاری به دو دسته متغیرهای برونی و
درونی تقسیم میشوند .فعالیت متناسب استعداد از نوع متغیر برونی و متغیرهای آزادی،
خالقیت و عمل به دانش از نوع متغیر درونی هستند.
روش
6

 .9روش تحقیق  :با توجه به اينکه تحقیق به دنبال کشف آثار فعالیت متناسب استعداد
و کشف روابط بین فعالیت متناسب استعداد با آثار آن است ،از نوع اکتشافی میباشد.
همچنین با عنايت به اينکه تحقیق بهدنبال کشف واقعیت موجود يا آنچه هست

میباشد ،روش تحقیق از نوع پیمايشی 5از مجموعه روشهای تحقیق توصیفی 7است.
به اين صورت که پژوهش در پی اين مطلب است که مشخص نمايد بر اساس مدل
پیشنهادی که متکی به تحقیقات و نظريات علمی است ،واقعیت جامعه پژوهشی کشور
چگونه است .همچنین با توجه به اينکه در تحقیق رابطه میان متغیرهای پژوهش بر

اساس هدف تحقیق تحلیل میشود ،روش تحقیق از نوع همبستگی 1از مجموعه
روشهای تحقیق توصیفی میباشد .از میان روشهای تحقیق همبستگی ،تحقیق از نوع
مدلسازی معادالت ساختاری محسوب میشود ،زيرا با استفاده از مدل معادالت
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ساختاری ،روابط ساختاری مبتنی بر نظريهها و يافتههای تحقیقاتی موجود مورد آزمون
قرار

میگیرد.

 .1ابزار جمعآوری دادهها :جهت جمعآوری دادهها از پرسشنامه استفاده شده
است .اين پرسشنامه متشکل از سه قسمت مقدمه ،مشخصات فردی و سؤاالت است.
در مقدمه افراد با تحقیق ،پرسشنامه و نحوه پاسخگويی به پرسشنامه آشنا میشوند.
مشخصات فردی شامل مواردی نظیر رشته تحصیلی ،میزان تحصیالت و نوع عضويت
است .پرسشنامه متشکل از  61سؤال است که از ادبیات تحقیق استخراج شدهاند و
متغیرهای تحقیق شامل فعالیت متناسب استعداد ،آزادی ،خالقیت و عمل به دانش را
میسنجند .فعالیت متناسب استعداد توسط  96سؤال ،آزادی توسط  7سؤال ،خالقیت
توسط  13سؤال و عمل به دانش توسط  1سؤال ،سنجش شدهاند.

روايی 1پرسشنامه با بهرهگیری از روشهای چندگانه مورد بررسی قرار گرفته

است .9 :سؤاالت از مبانی تئوريک تحقیق استخراج شدهاند و از اين لحاظ اين سؤاالت
متکی به نتايج تحقیقات معتبر علمی چندگانه هستند؛  .1با استفاده از روش اعتبار

محتوا 93بر اساس نظر خبرگان ،کارايی سؤاالت در سنجش بُعد مربوطه و همچنین
کارايی ابعاد در سنجش آثار فعالیت متناسب استعداد انجام شده است؛  .1برای بررسی
روايی همگرا از بارهای عاملی استاندارد
(& Marcoulides, 2006

(& Schmelkin, 1991

 )Pedhazurو مقدار

t

 )Koufterosهمراه بارهای عاملی استفاده شده است .به اين

صورت که روايی هرکدام از ابعاد آزادی ،خالقیت و عمل به دانش در سنجش مفهوم
آثار فعالیت متناسب استعداد توسط مدل معادالت اندازهگیری مورد آزمون قرار گرفته
است که نتايج حاصله بیانگر آن است که با اطمینان  11درصد اين متغیرها در سنجش
آثار فعالیت متناسب استعداد مؤثرند .بهاينترتیب که بارهای عاملی استاندارد از  3/75به
باال و مقادير  tهمراه اين ضرايب از  99/15به باالست.
لذا همه اين شاخصها ،شواهدی مبنی بر همگرايی ابعاد در سنجش سازه

مربوطه ارائه میکنند .پايايی 99سؤاالت مربوط به هرکدام از متغیرها توسط ضريب
آلفای کرونباخ 91برآورد گرديد؛ پايايی پرسشنامه خالقیت  ،3/13عمل به دانش ،3/77

آزادی  3/55و فعالیت متناسب استعداد  3/13است.
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 .1جامعه ،نمونهآماری و روش نمونهگیری :جامعه آماری تحقیق شامل
پژوهشگران مشغول به پژوهش در مؤسسات پژوهشی فنی و مهندسی و علوم پايه
کشور میباشند که دارای عضويت هیئت علمی يا غیر هیئت علمی بوده و از نظر سطح
تحصیلی دامنهای از کارشناسی تا دکتری را پوشش میدهند .مؤسسات مورد مطالعه
عبارتاند از پژوهشگاه مواد و انرژی ،مرکز پژوهشهای شیمی و مهندسی شیمی ،مرکز
ملی تحقیقات مهندسی ژنشناختی و فنّاوری زيستی ،پژوهشکده صنايع رنگ ايران،
پژوهشگاه بینالمللی زلزلهشناسی و مهندسی زلزله ،پژوهشگاه دانشهای بنیادی،
پژوهشکده هوافضا و سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ايران.

با استفاده از فرمولهای آماری ( ،(n=z2pq/d1نمونهای به حجم  915نفر بهدست

آمد .جهت دستیابی به پرسشنامه بیشتر و مفیدتر به تعداد  116پرسشنامه بین اعضای
جامعه آماری توزيع و تعداد  119نسخه جمعآوری شد .بعد از کنترل و بررسی
مندرجات پرسشنامههای جمعآوریشده و حذف پرسشنامههای ناقص ،تعداد 193
پرسشنامه به دست آمد .دادههای اين پرسشنامهها وارد نرمافزار  SPSSشد .با استفاده از
اين نرمافزار تعداد  99نسخه از پرسشنامهها به علت داشتن دادههای دورافتاده حذف
شدند که در نهايت تعداد  911پرسشنامه مفید به دست آمد .افراد نمونه از نظر میزان
تحصیالت  91درصد کارشناسی 13 ،درصد کارشناسی ارشد و  61درصد دکتری
میباشند .از نظر عضويت 51 ،درصد هیئت علمی و  11درصد غیر هیئت علمی هستند.
بهمنظور تعمیميافتههای تحقیق بهتمامی جامعه آماری از روش نمونهگیری طبقهای
تصادفی استفاده شده است .بهاينترتیب که کل نمونه به نسبت پژوهشگران هرکدام از
مؤسسات بین آنها تقسیم و سپس نمونه مربوط به هرکدام از مؤسسات به روش
تصادفی از میان پژوهشگران آن موسسه انتخاب شدهاند.
 .3روش تجزيهوتحلیل دادهها :آزمون روايی سؤاالت ،جمع زدن سؤاالت هرکدام
از متغیرها و ويرايش دادههای اولیه ازجمله يافتن و حذف پرسشنامههايی که دارای
مقادير دورافتاده بودند توسط نرمافزار

SPSS

انجام پذيرفت .سپس با توجه به اينکه

برای آزمون مدلهای طراحیشده بر اساس  SEMاز نرمافزار  lisrelاستفاده میشود ،در

قالب نرمافزار  lisrelو با بهرهگیری از روشهای تحلیل عاملی تأيیدی ،91تحلیل مسیر
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و رگرسیون چندگانه 96بهطور همزمان ،دادههای جمعآوریشده بر اساس گزارههای
تحقیق مورد آزمون قرار گرفتند.
يافتهها

معطوف به سؤاالت تحقیق و مدل مفهومی ،يافتههای پژوهش در چارچوب مدل
اندازهگیری و مدل ساختاری قابلطرح هستند.
 .9مدل اندازهگیری :در نمودار ( )9سهم ابعاد آزادی ،خالقیت و عمل به دانش
در سنجش و اندازهگیری مفهوم آثار فعالیت متناسب استعداد ارائه شده است .همچنین
در اين نمودار معادالت اندازهگیری و شاخصهای برازش مدل ارائه شدهاند.
 .1مدل ساختاری تحقیق :در نمودار ( )1يافتههای حاصل از مدل ساختاری ارائه
شدهاند .عالوه بر اين ،در اين نمودار معادالت ساختاری مدل که بیانگر میزان
تغییرپذيری هرکدام از متغیرهای وابسته از متغیرهای مستقل است و شاخصهای
نیکويی برازش مدل ارائه شدهاند .همچنین در جدول ( ،)9انواع تأثیرات متغیرهای
مستقل بر متغیرهای وابسته ارائه شده است.
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نمودار  .2مدل ساختاری تحلیل آثار فعالیت متناسب استعداد
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جمعبندي

پژوهش معطوف به کشف آثار فعالیت متناسب استعداد ،انجام شده است .موضوع
پژوهش با رويکرد اکتشافی و ديدگاهی میانرشتهای بر محور ادبیات ،مورد پژوهش
قرار گرفت که منجر به آن شد که مفهوم آثار فعالیت متناسب استعداد توسط ابعاد
آزادی ،خالقیت و عمل به دانش سنجش میشود .بر اساس يافتههای مطالعه مبانی
تئوريک ،پرسشنامه سنجش متغیرهای تحقیق تهیه و تنظیم شد .بعد از بررسی روايی و
پايايی پرسشنامه ،با استفاده از روش نمونهگیری طبقهای تصادفی پرسشنامهها میان افراد
نمونه که پژوهشگران مؤسسات پژوهشی فنی و مهندسی و علوم پايه کشور هستند،
توزيع و بعد از تکمیل جمعآوری شد .بعد از حذف پرسشنامههای ناقص و پااليش
دادههای جمعآوریشده از محیط عملیاتی تحقیق ،تعداد  911نسخه پرسشنامه مفید به
دست آمد .دادههای پرسشنامهها بر محور مدل مفهومی تحقیق و توسط نرمافزار لیزرل
مورد آزمون قرار گرفت که نتايج حاصله نشان میدهد؛ با اطمینان  11درصد ()t=11.81
بُعد عمل به دانش به میزان  71درصد در سنجش مفهوم آثار فعالیت متناسب استعداد
مؤثر است .با اطمینان  11درصد ( )t=11.62بُعد خالقیت به میزان  71درصد در سنجش
مفهوم آثار فعالیت متناسب استعداد مؤثر است .با اطمینان  11درصد ( )t=11.36بُعد
آزادی به میزان  75درصد در سنجش مفهوم آثار فعالیت متناسب استعداد مؤثر است.
ضمناً عالوه بر معیارهای جزئی برازش ( )tهرکدام از رابطهها ،معیارهای چندگانه

نیکويی برازش 95مدل اندازهگیری ،حکايت از نیکويی برازش بسیار خوب مدل نهايی با
دادههای جمعآوریشده دارد .زيرا مقدار شاخص  RMSEAبايد کمتر از  6درصد باشد
تا مدل تائید شود و هرچه نزديکتر به صفر باشد نیکويی برازش مدل با دادههای
جمعآوریشده بیشتر است،

P-value

بايد بیشتر از  6درصد باشد تا مدل تائید شود و

هر چه به يک نزديکتر باشد نیکويی برازش مدل بیشتر است .در نتیجه ،معطوف به
سؤال اول تحقیق ،مدل اندازهگیری نشان میدهد که ابعاد عمل به دانش ،خالقیت و
آزادی در سنجش و اندازهگیری مفهوم آثار فعالیت متناسب استعداد دارای قابلیت
اطمینان و اعتبار درونی مناسبی هستند و اين ابعاد با توجه به سهم و اهمیت نسبی که
در سنجش مفهوم آثار فعالیت متناسب استعداد دارند به ترتیب از بیشترين تا کمترين

تحليل آثار فعاليت متناسب استعداد 311

سهم عبارتاند از عمل به دانش ،خالقیت و آزادی .سهم بیشتر هر بُعد در سنجش
مفهوم بیانگر اين است که ارتباطات نظری پیشنهادشده با واقعیت نزديکتر است و اين
ابعاد دارای نقشی کلیدی در سنجش مفهوم مربوطه میباشند.
مدل معادالت ساختاری بیانگر آن است که فعالیت متناسب استعداد با اطمینان
 11درصد ( )t=14.79به میزان  71درصد در شکلگیری عمل به دانش ،با اطمینان 11
درصد ( )t=15.21به میزان  71درصد در شکلگیری خالقیت و با اطمینان  11درصد
( )t=14.11به میزان  79درصد در شکلگیری آزادی مؤثر است .هرچند ،تأثیر فعالیت
متناسب استعداد بر آزادی بهصورت مستقیم اعمال میشود ،اما تأثیر اين متغیر بر
متغیرهای خالقیت و عمل به دانش بهصورت مستقیم و غیرمستقیم اعمال میشود .به
اين صورت که فعالیت متناسب استعداد با اطمینان  11درصد ( )t=9.35به میزان 51
درصد تأثیر مستقیم و با اطمینان  16درصد ( )t=2.15به میزان  93درصد تأثیر
غیرمستقیم (فعالیت متناسب استعداد -آزادی -خالقیت) بر خالقیت دارد .فعالیت
متناسب استعداد با اطمینان  11درصد ( )t=6.22به میزان  69درصد تأثیر مستقیم و با
اطمینان  11درصد ( )t=3.35به میزان  11درصد تأثیر غیرمستقیم (مسیر فعالیت متناسب
استعداد -خالقیت -عمل به دانش به میزان  1درصد؛ مسیر فعالیت متناسب استعداد-
آزادی -عمل به دانش به میزان  99درصد؛ مسیر فعالیت متناسب استعداد -آزادی-
خالقیت -عمل به دانش به میزان  1درصد) بر عمل به دانش دارد .همچنین ضرايب
تبیین معادالت ساختاری نشان میدهد که متغیرهای مستقل مدل بهنحو معناداری در
تبیین تغییرات متغیرهای درونی يا وابسته مؤثرند .به اين صورت که با اطمینان 11
درصد متغیرهای فعالیت متناسب استعداد ،آزادی و خالقیت به میزان  66درصد
تغییرات متغیر وابسته عمل به دانش؛ با اطمینان  11درصد متغیرهای فعالیت متناسب
استعداد و آزادی به میزان  66درصد ،تغییرات متغیر خالقیت و با اطمینان  11درصد
متغیر فعالیت متناسب استعداد به میزان  63درصد تغییرات متغیر آزادی را تبیین
مینمايند .عالوه بر معیارهای جزئی برازش ( )tهرکدام از رابطهها ،معیارهای چندگانه
نیکويی برازش مدل ساختاری ،بیانگر نیکويی برازش بسیار خوب مدل آزمونشده با
دادههای جمعآوریشده از محیط پژوهش کشور دارد .زيرا مقدار شاخص

RMSEA
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صفر است ،مقدار  P-valueيک بوده و مقادير کایدو 97و درجه آزادی 91صفر میباشد.
در نتیجه ،معطوف به سؤال دوم تحقیق ،پژوهش نشان میدهد که )9 :رابطه فعالیت
متناسب استعداد با متغیرهای آزادی ،خالقیت و عمل به دانش ،مثبت و معنیدار بوده و
 )1فعالیت متناسب استعداد بهطور مستقیم موجب شکلگیری آزادی و بهطور مستقیم و
غیرمستقیم موجب شکلگیری خالقیت و عمل به دانش میشود.
پس درمجموع ،آثار فعالیت متناسب استعداد را میتوان به سه دسته «عمل به
دانش»« ،افزايش خالقیت» و «آزادی» تقسیم نمود )9 .آزادی :در حقیقت آدمی تنها
زمانی آزاد است که متناسب استعدادش مشغول به کار شود و در شیوه ،نحوه و زمان
انجام آن نیز آزاد از هرگونه فشار محركهای محیطی باشد .بهعبارتديگر ،رفتار آدمی
بايستی منعکسکننده آن باشد که هست ،نه آنکه يا آنچه ديگران يا خودش میخواهد.
چنین کار و رفتاری سرچشمه در درون فرد داشته و بهواسطه اينکه رفتار و کار و تالش
متناسب استعداد ،بازتاب داشتههای درونی بوده و ريشه در بینهايت و فطرت دارد،
طبیعی و نیرومند است .در اين نوع از کار ،فرد تحت مديريت و کنترل درونی که همان
نفسِ کار است ،قرار داشته و خود ،مالک خويش است .در مقابل چنانچه فرد خارج از
استعدادش عمل کند بهواسطه اينکه منشأ و معیار انتخاب و انجام کارش برآورده کردن
انتظارات محیطی است ،بردهای بیش نیست .زيرا کاری را که عناصر محیطی میخواهند
انجام میدهد نه کاری که بايد انجام دهد (کار متناسب استعدادش) .چنین کار و
فعالیتهايی از مصاديق زندان و اسارت برای فرد هستند ،زيرا فرد و کارش توسط
موجوديتهای برونی؛ مديريت و کنترل شده و اين موجوديتها مالک او هستند .پس
عناصر محیطی نبايد هیچگونه انتظار و خواستهای را به افراد تحمیل کنند و بگذارند
افراد متناسب استعداد برتر درونیشان به سمتوسوی کار و فعالیت مربوطه کشیده
شوند .در نتیجه ،جامعهای که زمینه کار و تالش متناسب استعداد افراد را فراهم
نمیکند ،آنها را به بندگی و اسارت میکشاند؛  )1ايجاد خالقیت :نقش و جايگاه
خالقیت در کشف مسائل بشری و حل آنها انکارناپذير است؛ اما بهرهگیری از خالقیت
نیازمند فراهم کردن زمینه آن است .از بین عوامل مؤثر بر بروز خالقیت ،مهمترين عامل
که احتماالً تنها عامل ذاتی نیز است ،فعالیت در زمینه استعداد منحصربهفرد و برتر
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خويشتن میباشد .میتوان گفت کلید ورود به عرصه خالقیت ،کار و فعالیت متناسب
استعداد است .يعنی همه افراد خالق هستند ،اما خالقیت هرکسی در زمینه مشخص و
ويژهای که آنهم عرصه استعداد منحصربهفرد اوست ،معنی و تعريف میشود .خصوصاً
اگر فرد متناسب استعداد برتر و ويژهاش مشغول به کار و فعالیت شود ،خالقیتش
شعلهور خواهد شد .در مقابل چنانچه فرد خارج از استعداد ويژه و برتر خود فعالیت و
عمل کند ،خالقیتش بسیار ضعیف و کم خواهد شد .مهمترين نکته مديريتی در مورد
رابطه فعالیت مرتبط با استعداد و خالقیت آن است که والدين ،مديران و مربیان
سیستمهای آموزشی و رهبران کسبوکار بهمنظور افزايش خالقیت ،عوامل و عناصر
مربوطه را به نحوی شکل دهند که افراد را در شناسايی استعدادشان و فعالیت آزادانه
مرتبط با آن ،ياری دهند نه اينکه افراد را به انجام کارهايی خارج از استعدادهايشان
مجبور کنند؛  )1عمل به دانش :دانش از يکطرف پیشنیاز عمل است و از طرف ديگر
کسی که دانش و معرفت پیدا کرد ،مسئولیت دارد که به آن عمل کند؛ اما عمل به دانش،
مستلزم آن است که مرتبط با استعداد ذاتی و درونی فرد باشد .در حقیقت ،يادگیری و
دانش (علوم اکتسابی) نامرتبط با استعداد (داشتههای فطری و ذاتی) بهنوعی همان
يادگیری طوطیوار ،تحمیلی و عارضی است که فرد اطالعات را بدون درك واقعی
آنها تنها حفظ نموده ،لذا اطالعات ناشی از چنین يادگیری بهسرعت فراموش شده و
به عمل منجر نمیشود .در حقیقت چنین دانشی در دانستن کلمات خالصه شده و نه
عمل به دانستهها؛ از اينرو ،نهتنها نقش مفید و مؤثری در زندگی فردی و اجتماعی
بازی نکرده ،بلکه فرد را از استعداد و عالقه ذاتی و فطریاش دور و دورتر میکند.
امروزه بهواسطه اينکه در سیستمهای آموزشی خصوصاً دانشگاهها ،دانش مرتبط با
استعداد افراد به آنها ارائه نمیشود ،بهندرت اين افراد در رشته تحصیلی خود مشغول
به کار میشوند و حتی اگر در رشته مربوطه مشغول به کار شوند بهعلت اينکه
دانستههای آنرشته با استعدادشان ناهمخوان است ،نمیتواند عمل موفقیتآمیزی را به
دست دهد .پس در واقع ،دانش نامرتبط با استعداد که تنها محدود به دانستن کلمات
است ،چیزی جز جهل نیست .در مقابل ،دانش مرتبط با استعداد برای مدتزمانی
طوالنی در ذهن باقیمانده و از طريق عمل به آن ،نقشی مؤثری در ارتقای کیفیت
زندگی و موفقیت فرد دارد .زيرا اين نوع دانش و يادگیری از درون فرد جوشیده و
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ريشه در فطرت و ذات او داشته و از بیرون توسط شخص ديگری به او تحمیل
نمیشود .لذا ،زمانی که دانش حصولی يا اکتسابی مرتبط و متناسب با دانش فطری و
ذاتی و حضوری باشد و به اين علوم گره بخورد ،ماندگار و ابدی شده و موجب تعالی
و موفقیت میشود.
اما بايستی يافتهها و نتايج تحقیق را در چارچوب محدوديتهای مربوطه مدنظر
قرار داد؛ زيرا همانند ساير تحقیقات ،اين تحقیق نیز با دشواریها و محدوديتهايی
مواجه بوده که مهمترين آنها عبارتاند از مشکل بودن تحقیق و پژوهش در عرصه
استعداد نسبت به ساير عرصههای تحقیق ،عدمحمايت مالی از پژوهش و زمانبر بودن
تحقیق بهواسطه مطالعات میانرشتهای.
نهتنها محققان و سازمانها میتوانند از نتايج پژوهش در سنجش و اندازهگیری و
نهايتاً مديريت استعداد معطوف به آثار آن استفاده نمايند ،بلکه اين تحقیق ،نقطه آغازی
برای بسط و گسترش آثار فعالیت متناسب استعداد است.
يادداشتها
1. creativity
2. factual knowledge
3. experiental knowledge
4. Structural Equations Modeling
5. research method
6. Survey research
7. describtive
8. correlational research
9. validity
10. content
11. reliability
12. cronbach alpha
13. confirmatory factor analysis
14. path analysis
15. multivariate regression
16. fit measures
17. chi-square
18. Df
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