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 چکیده

هستند که بتوانند با علم روز    یسازمان ها نیازمند آموزش مهارت  ،با توجه به افزایش سریع رقابت و پیچیدگی های عصر اطالعات

سعی در رشد و توسعه شرکت  افراد  است که با استفاده از آن  و نوآوری    خالقیت ،پیشرفت کنند. یکی از این مهارت های مهم و کارا

ارائه آموزش های نوین فنی و حرفه ای به افراد، از نیازهای اساسی جامعه است، لذا مربیان نقش بسیار مهمی    . دارندو یا سازمان خود  

اقدام پژوهی    پیش رو در   در تربیت نیروی مهارتی دارند و از طریق پژوهش و اقدام پژوهی می توانند در بهبود شرایط گام بردارند.

آم امر وضعیت موجود مورد بررسی قرار گرفت و  جهت بهبود خالقیت فراگیران کارگاه  ابتدای  اجرا شد. در  برنامه ریزی و  وزشی 

پرسشنامه هایی بین کارآموزان توزیع شد. با تجزیه و تحلیل این پرسشنامه ها و بررسی میزان خالقیت کار آموزان، راه حل پیشنهادی 

بسته شد. جهت بررسی تغییرات صورت گرفته، با توزیع فرم    می باشد را برنامه ریزی و به کار  Scamperکه استفاده از تکنیک  

 نظرسنجی و جمع بندی نتایج مشخص شد که راه حل بکار بسته شده باعث افزایش سطح کارایی و خالقیت کارآموز شده است. 

 ، خالقیت، آموزشهای مهارتی Scamper  تکنینک    :یکلیدهای واژه

 مقدمه 

سال سابقه    10خواهران مهدی شهر دارای  6اینجانب معصومه غنیان مربی فناوری اطالعات مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره  

ضرورت و لزوم توجه به تحقیق و پژوهش و نیز نقش و تأثیر آن در پیشرفت و تعالی جامعه و کشور بر کسی پوشیده  تدریس می باشم.  

 (. 1383،177نیست )قاسمی پویا،

دیگر   سوی  از  و  خالقیت برای شکوفایی، نیازمند توجه و سیاست گذاری آموزشی و تربیتی نظام تعلیم و تربیت است  توجه به اینکه  با  

به مثابه محور و کلید توسعه، نیازمند مغزهای متفکر و ابداع کنندگان روشهای نو برای حل مشکالت جامعه انسانی    مهارتآموزش  

از حیث ایجاد فضای صمیمانه و مملو از امنیت عاطفی و به  مربی، ، تربیت می کندی مهارت ظام آموزشاست که گردانندگان آن را ن

با مشورت و همکاری کارشناس آموزش   لذا. بر پرورش خالقیت تأثیر زیادی دارد  ،معنی واقعی علمی، فعال و مناسب برای یادگیری

سال تجربه در پست کارشناس آموزش، ما را بر این داشت    4دریس و  سال سابقه ت  11کار خانم تهمینه دوست محمدی با  مرکز سر

افزایش میزان  در راستای    فارغ التحصیل دانشگاهینفر کارآموز    16تعداد  با    1401کاربر اتوماسیون اداری در مهرماه  که در کالس  

، خالقیت و سطح کارایی  Scamper  1  تکنینک  استفاده ازچگونه توانستم با    " خالقیت و رفع موانع آن، اقدام پژوهی با موضوع   

 س کار خود قرار دهیم. را در رأ "ببخشم. کارآموز خود را بهبود

 

 توصیف وضع موجود و تشخیص مساله -2

 
1 Scamper technique 

https://civilica.com/search/paper/k-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%AA/
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کارگاه آموزشی فناوری اطالعات و صنایع    4مهدی شهر واقع در استان سمنان شامل    6مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران شماره  

کارجویان و فارغ    را به ترتیبکارگاه آموزشی فناوری اطالعات    بیشترین کارآموزان  می باشد.هنرهای نمایشی  دستی و صنایع بافت و  

 دهند.   دانش آموزان تشکیل می دانشجویان و  و سپسدانشگاهی  نالتحصیال 

با توجه به بررسی رهگیری و عدم اشتغال نیمی از فارغ التحصیالن دانشگاهی که در کارگاه فناوری اطالعات حرفه های مورد نیاز را 

الذکر و جمع بندی  در سال های گذشته گذرانده بودند و دارای مهارت کافی و الزم بودند، پس از مصاحبه مهارت آموختگان فوق  

 موارد، به حلقه گمشده خالقیت و نوآوری در بین فارغ التحصیالن دانشگاهی جهت اشتغال رسیدیم. اهم موارد به شرح ذیل می باشد: 

 تالش جهت استخدام در بخش دولتی •

 عدم رغبت به کار در بخش خصوصی •

 عدم رغبت به کارآفرینی و خوداشتغالی  •

 ارزش آفرینینداشتن ایده در ایجاد شغل و  •

جای    از آنجا که هدف اصلی هر نظام آموزشی، ایجاد تغییرات مطلوب در رفتار فراگیران است، بنابراین نظامهای آموزشی باید به 

امروزه   .انتقال معلومات و محفوظات به شاگردان، به پرورش خالقیت در فراگیران بپردازند و آنها را برای زندگی آینده، آماده سازند

توانند با تمرین مهارتهایی، خالقیت خویش را افزایش   اتفاق نظر بر این است که خالقیت، قابل آموزش و تمرین است؛ یعنی افراد می

این عوامل    جمله  عوامل متعددی در پرورش خالقیت و نوآوری فراگیران، مؤثر است؛ از (. 1382/ نوابینژاد،    1986ایلینگورث،  )  دهند

لذا وظیفه خود دانستیم پرورش خالقیت کارآموزان در    رد.و روشهای پرورش خالقیت اشاره ک  های آموزشی  توان به برنامه  می

 آموزش های مهارتی را مورد توجه ویژه قرار دهیم.  

با توجه به سفارش شرکت فرش شهرستان مهدی شهر مبنی بر ارتقای نرم افزار اطالعات سهامداران ) که تاکنون اطالعات  همچنین  

، تصمیم بر آن شد که در این اقدام پژوهی از ظرفیت  75جمع آوری نموده است( در قالب تبصره    wordسهامداران در نرم افزار  

 م افزار مورد استفاده قرار گیرد. نر ساختمراحل در کارآموزان مورد مطالعه 

 1گردآوری داده مرحله-3

یعنی سیالی ،   خالقیت در واقع چهار عامل تشکیل دهندهکه  2سنجش خالقیت تورنس پرسشنامه استاندارد دوم کالس،  در جلسه 

سوال بوده و   60این پرسشنامه شامل   در اختیار مهارت آموزان قرار گرفت. ،ابتکار، انعطاف و بسط را مورد سنجش قرار می دهد 

 (Renzulli, J.S,1993) :عنصری اصلی زیر می داند 4را شامل  خالقیت تورنسخواهد بود.  120تا  0نمره خالقیت بین 
 است(  خالقیت برای سنجش بعد سیالی 15-1سیالی: قدرت تولید ایده ها و جواب های فراوان )سوال  •

برای سنجش بعد انعطاف   30-16تولید ایده های متنوع )سوال  یانعطاف: توانایی الزم برای تغییر جهت فکری یا توانای •

 پذیری افراد است(

 
2 Tornes creativity questionnaire 

http://ravanrahnama.ir/%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%82%db%8c%d8%aa/
http://ravanrahnama.ir/%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%82%db%8c%d8%aa/
http://ravanrahnama.ir/%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%82%db%8c%d8%aa/
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دیده نشده باشد و جدید و نو باشد. )سواالت   ایی تولید ایده یا محصول نو و بدیع: یعنی پاسخ های فرد قبالًابتکار: توان •

 برای بررسی این بعد از خالقیت است( 31-45

بسط با جزئیات: توانایی توجه به جزئیات وابسته به یک ایده: یعنی افراد خالق به جزئیات یک ایده توجه بیشتری نشان  •

 برای سنجش بعد بسط جزییات خالقیت است( 60-46. )سواالت می دهند

 
 سنجش خالقیت تورنس پرسشنامه استاندارد بخشی از  -1شکل 

 تجزیه و تحلیل داده-4

 جهت بررسی نتایج ذکر شده است:  تورنس  خالقیت سنجشپرسشنامه موارد ذیل در 

)ب( یک   گزینه )الف( صفر امتیاز پاسخ به گزبنه یابی به نتیجه پرسشنامه سنجش خالقیت تورنس به ازای هر پاسخ بهبرای دست

   .در نظر گرفته شود)ج( دو امتیاز  گزینه امتیاز و پاسخ به

     .می باشد خالقیت خیلی کم  میزان   باشد، 50کمتر از پرسشنامه امتیاز در صورتیکه  •

 .می باشد خالقیت کم میزانباشد،   75تا  50پرسشنامه بین امتیازدر صورتیکه  •

 .می باشدخالقیت متوسط  میزانباشد،  85تا 75پرسشنامه بین امتیازدر صورتیکه  •

http://ravanrahnama.ir/%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%82%db%8c%d8%aa/
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 .می باشد   خالقیت زیاد میزانباشد،  100تا  85 پرسشنامه بین امتیازدر صورتیکه  •

     .می باشدخالقیت بسیار زیاد  میزانباشد،  100بیش از ه نمرات ک صورتی در •

عات سهامداران ) که تاکنون اطالعات سهامداران در نرم افزار  با توجه به درخواست شرکت فرش مبنی بر ارتقای نرم افزار اطال

word    که    61بررسی صورت گرفته از امتیاز پرسشنامه کارآموزان، ناهید با امتیاز    و    75جمع آوری نموده است( در قالب تبصره

ناهید به طراحی نرم افزار و دارابودن مدرک  نسبت به کارآموزان دیگر از امتیاز کمتری برخوردار بود،  انتخاب گردید. عالقمندی  

کارشناسی فناوری اطالعات مزید بر علت شد که در این اقدام پژوهی مورد مطالعه قرار گیرد. نتیجه امتیاز پرسشنامه ناهید به شرح 

 ذیل می باشد. 

 

 نتیجه ارزیابی خالقیت ناهید قبل از شروع تکنیک -2شکل 

 جدید )موقتی(: انتخاب راه حل )های(  -5

ها به نوآوری و شکستن موانع در برابر خالقیت است. یکی  های اساسی فرآیند طراحی برای تبدیل ایدهتفکر خالق و حل مسئله بخش

های مختلف تفکر خالقانه و حل مسئله  باشد. در حالی که تکنیکهای موفق مورد استفاده در تفکر خالق، تکنیک اسکمپر میاز روش 

کاربردی    یک تکنیک  فان مغزی معکوس، مدل تفکر هورسون، شش کاله تفکر انتقادی و غیره وجود دارد، تکنیک اسکمپراز قبیل طو
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  مشابه   هایایده  بررسی  با  ایده  یک  ارزیابی  برای  را  افراد  یا  فرد  و  شودو بهبود محسوب می حل مسئله یابی به تفکر خالق،برای دست 

را  اسکمپر تکنیک در  مورداستفاده  سؤاالت  از  بسیاری  ابتدا   در  ،  فکری  طوفان مبتکر روش  3الکس آزبورن کند.  می  راهنمایی   مرتبط یا

ابرل   مطرح نویسنده کتاب  4کرد. باب   7و طی   ساختاریافته های خالقیت برای جوانان این سؤاالت را به صورت، مدیر آموزشی و 

معرفی  اسکمپر تکنیک عنوان  به   1971در سال    Scamper: Games For Imagination Development  مرحله در کتاب

د.  توان برای ایجاد، توسعه یا بهبود محصوالت، خدمات و فرایندها استفاده نمومی تکنیک از این. (Souza, F & other ,2002) کرد

  Scamper. اجزای تکنیک  های مختلف بررسی شودترکیبی از هفت روش و نگاه مختلف است تا مساله از جنبه  Scamper روش

 (Basadure, M,1985)عبارتند از: 

1 .Substitute 2 .Combine 3 .Adapt 4 .Modify 5 .Put to Another Use 

6 .Eliminate           7 .Reverse 

  Scamperاجزای تکنینک  -3شکل 

 :(Substitute) جایگزین

ارائه جایگزینی مرحله به  تصمیم جایگزینی هایحلراه تمایل  ارزیابیبرای  به  های حلراه  گیرندگان جهت  به مختلف  رسیدن  منظور 

 .شود جایگزین تواند با دیگریکند که میتمرکز می حلراه اقدام نهایی دارد. این مرحله بر روی قطعات موجود در محصول، خدمات یا

 :(Combine) ترکیب

 
3 Alex Osborn 
4 Bob Eberle 

https://www.qualitysystem.ir/brian-tracy/
https://ienasiri.ir/scamper/
https://ienasiri.ir/scamper/
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های خالقانه شکل  حلشوند تا راهکیب میترها با هم  روش اسکمپر است که در آن المان  شده و پراستفادهترکیب یک عملیات شناخته

وتحلیل و امکان ادغام دو ایده، گامهای فرآیند، محصول یا خدمت را در یک خروجی کارآمدتر  تمایل به تجزیه  ترکیب مرحله. بگیرند

افزایش قدرت   منجر به  که  تواند منجر به یک محصول، خدمت یا فناوری جدید شودمی  نوآورانه دو ایده ترکیب ،برخی موارد دارد. در

  .گرددمی بازار

 : (Adapt) سازگار /انطباق 

Adaption از طریق تقویت سیستم موجود است  یکی بحثی در مورد  مسازگاری به    .از تکنیک های کارآمد برای حل مشکالت 

طوفان مغزی اشاره دارد که هدف آن تنظیم یا ترکیب محصول یا خدمات برای تولید بهتر است. بدان معنی که هدف از سازگاری ،  

این ویژگی می تواند به تغییرات جزئی یا تغییرات  است. ری به خروجی بهتاصالح یا بهبود محصوالت، خدمات یا فرآیند برای دستیاب

 . اساسی در کل پروژه منجر شود

 : (Modify)تغییر  اصالح /

کند. این تغییر بیشتر از تعدیل   حل را ایجاد کند یا مسائل را ترینوآورانه  هایای اشاره دارد که قابلیتگونهفرآیند بهیا اصالح  تغییر  

  .زیرا بر روند کلی تمرکز دارداست 

 : (Put to another use) های دیگربرای کار استفاده

 .مربوط به چگونگی قرار دادن محصول یا فرآیند فعلی یا چگونگی استفاده از محصول موجود برای حل مشکالت استمرحله این 

 : (Eliminate) حذف/ از بین بردن

کند. حذف  فراهم می خالقیت و نوآوری فرآیند، بار اضافی را برای پروژه جهت دستیابی بهدر برخی شرایط، مراحل غیرضروری در  

هایی از فرآیند،  دهد. هدف این مرحله شناسایی بخشها افزایش میدر سازمان  خالقیت  را برای رشد نوآوری این مراحل، توانایی بروز

ا را برای بهبود فرایند، محصول یا خدمات حذف نمود. همچنین به  هتوان آنهایی از خدمات هست که میاجزایی از محصول و بخش

 . کندهای غیرضروری پروژه کمک میکشف بخش

 : (Reverse) عکوس سازیم 

تکنیک معکوس یا تنظیم مجدد با هدف کشف پتانسیل نوآورانه هنگام تغییر ترتیب روند در خط تولید، انجام می شود. معکوس 

 .آن می تواند به حل مشکالت یا تولید محصول خالقانه تر کمک کندکردن فرآیند یا بخشی از 

 

 اجرای راه حل -6

و همچنین موارد خواسته   Word: با بررسی میدانی و مشاهده اطالعات سهامداران در نرم افزار  (Substitute) جایگزینی  مرحله اول:

 Wordجهت ایجاد پایگاه داده و جمع آوری اطالعات  سهامداران جایگزین نرم افزار    Accessنرم افزار    ،شرکت فرش  توسطشده  

 شد. 

داشتیم. لذا تصمیم بر آن شد    SQLهای پیشرفته نیازمند به کدنویسی در  Query: برای ایجاد  (Combine) ترکیبمرحله دوم  

 باشد.   SQLو  Accessکه پایگاه داده ترکیبی از 
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سوم   )تطمرحله  کردن  دادنمناسب  دیگر-بیق  هدف  یک  برای  اطالعات  (Adapt) سازگارکردن(  فرش  شرکت  توسط  تاکنون   :

سهامداران وارد شده است و امکان گزارش گیری وجود نداشت. لذا در راستای تطبیق و تحقق درخواست شرکت فرش مواردهایی از 

 افه گردید. جمله افزایش و کاهش سرمایه و گزارش گیری از موارد مذکور به نرم افزار اض

: از آنجایی که یکی از آیتم مهم دریافت تسهیالت، میزان عضویت )تعداد سال( سهامداران می باشد  (Modify) اصالحمرحله چهارم  

بدون سال عضویت وارد شده بود، لذا فیلد سال عضویت به جدول اطالعات سهامداران اضافه   و اطالعات سهامداران در نرم افزار قبل

 . گردید

مین اجتماعی  شرکت تحت پوشش بیمه قالی بافان تأ: اکثر سهامداران این  (Put To Another Use) کاربرد دیگرمرحله پنجم  

هستند. تمدید بیمه سهامداران منوط به اعتبار کارت شناسایی بافندگان و گواهینامه مهارتی می باشد. در این نرم افزار جامع شرایطی  

گزارش گیری اعتبار کارت شناسایی و گواهینامه مهارتی را دارا می باشد. کارشناس مربوطه موظف   اتخاذ گردیده است که قابلیت

 است در پایان هرماه گزارش جامع از نرم افزارگرفته و به اطالع سهامدارانی که نیار به تمدید می باشند، برساند. 

ربوط به افراد خانواده سهامدار که در نرم افزار گذشته : جهت سبکی و چابکی نرم افزار اطالعات م(Eliminate) حذفمرحله ششم  

 وارد شده بودحذف شد. 

جهت کاهش زمان ساخت نرم افزار، مرحله ششم و پنجم و چهارم را به صورت معکوس  :  (Reverse) مرحله هفتم معکوس سازی  

 و ترکیبی می توان اجرا نمود.

 :  2گردآوری داده مرحله -7

داده شد. تصویر مربوط به    جدید و قدیم  سنجی به کارشناس محترم شرکت فرش در مورد ارزیابی نرم افزاردر این مرحله فرم نظر  

 سنجش خالقیت تورنس ، پرسشنامه    scamperهمچنین جهت بررسی میزان کارایی تکنیک    فرم نظرسنجی شرح ذیل می باشد.

 در اختیار ناهید قرار گرفت.  مجدداً جهت تکمیل

 



 

8 
 

 

 

 

 

 

 

 فرم نظرسنجی ارزیابی نرم افزار قدیم و جدید  -4کل ش

   ارزیابی راه حل و تعیین اعتبار آن -8

شایان ذکر است جهت تسهیل در    به شرح ذیل می باشد.  میزان افزایش خالقیت ناهیدو  نرم افزار    تصاویر مربوط به نتیجه ارزیابی

بررسی فرم نظرسنجی تکمیل شده توسط کارشناس محترم شرکت فرش جهت ارزیابی نرم افزار قدیم و جدید، برای فیلد ضعیف  

 در نظر گرفته شد.  4و فیلد عالی عدد   3و فیلد خوب عدد  2و فیلد متوسط عدد  1عدد 

 جدید  نتیجه نظرسنجی ارزیابی نرم افزار قدیم و  -5شکل 
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 نمودار مقایسه دو نرم افزار   -6شکل 

 

 

 

 

 

 

 نتیجه ارزیابی خالقیت ناهید بعد از اتمام تکنیک -7شکل 

   باعث افزایش و بهبود خالقیت در کارآموزان می شود. Scamper تکنینکمتوجه شدیم که با دستیابی به نکات زیر،  

 با رتبه خالقیت زیاد توسط ناهید  100کسب امتیاز نمره  •
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 ارزیابی نرم افزار قدیم و جدید  تحلیل نمودار  •

 : تجدید یا اصالح یا نتیجه گیری -9 

از طریق   حل مسئله و تفکر خالقانه ها برایترین روشترین و مستقیمکه یکی از ساده  می باشدجامع   کنیکیت  Scamperتکنیک  

سؤاالت  کردن  اینشده می دهی سازمان مطرح  تصمیمات باعث می  خالقیت و نوآوری بر  تکیه  با   جامع تکنیک باشد.  به  که  گردد 

اگر با  .  ها سرچشمه بگیرندتوانند از آن ها میترین ایدهها هست و اغلب، درخشانتولید هر چه بیشتر ایده  ، هدف م.یابیمطلوبی دست

کند  که ایجاد می هایینوآوری  جامع با تکنیک شویم که اینبنگریم متوجه این امر می   Scamper  تکنیک دقت به رویکرد و خروجی

راهی برای انجام بهتر آن وجود دارد  "نقل قولی از توماس ادیسون وجود دارد که می گوید:  .گرددمی مستمر همواره منجر به بهبود

جای ایجاد چیزی کامالً جدید، در مورد  شده است، بهدر مورد آن مطرح  وآوریاین دقیقا همان چیزی است که ن  " آن را پیدا کنید.

ترفندی مهیج برای   Scamperاین درک ساخته شده است. لذا    بر اساس  Scamperتکنیک    .بهبود فرآیندها و مفاهیم موجود است

ایجاد جرقه های ذهنی و تراوشات فکری خالقانه است که می تواند به مربیان در رویایی با انواع مسائل جهت پیشبرد آموزش مهارتی  

 کمک کند. 
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