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Abstract
This research was conducted with the aim of
designing a creative based curriculum model in
corporate university with inductive approach.
Population consisted of 3 groups of education
experts, training, HR and R&D experts and
managers and documents which were selected
by availability sampling method. Data obtained
by semi-structured interviews and analysis of
documents. Data coding was done using open
coding and the results lead to identifying,
naming, and categorizing. Three methods were
used to validate the findings including review by
the interviewees, triangulation, and peer review.
Results showed that the creative based
curriculum model have three assumptions
involving organizational context, learning
atmosphere and creative problem solving and
also five componentsgoal, learning experience,
organization, teaching method and evaluation.
Keywords: creativity, corporate university,
curriculum model

چکیده
 طراحی ههل ررنمه درسی هبتای رر خالقیت،ههف پژاهش حمضر
 راش تحلیل، راش پژاهش حمضر.در دانشگم سمزهمنی رود است
 مه تة آهتمری.هحتوای کیفی رتم رایدترد استتیرایی رتود استت
 کمرشامستمن ا،پژاهش هتشدل از س گرا هتخصصمن دانشگمهی
 رتترای انتختتمو ن ونتت از راش.هتتهیران ستتمزهمنی ا استتامد رتتود
 ارتیار پتژاهش هصتمحب نی ت.ن ون گیری ههف اته استتفمد شته
 راایی هحتوایی هصمحب رم استتفمد.سمختمریمفت ا تحلیل اسامد رود
، ررای رررسی اعتبمر.از نظر هتخصصین ت لیم ا ترریت ر دست آهه
 هیول راهی ا تحلیل گردیته،داد هم طی فرایاه کهگذاری نم گذاری
ا اعتبمریتتمری یمفت ت هتتم رتتم اس تتفمد از س ت راش رتتمزریای توس ت
 نتتمی. س سوسمزی ا هترار ه تتم تیییته گردیته،هصمحب شونهگمن
نشمن داد ک ههل ررنمهت درستی هبتاتی رتر خالقیتت دارای ست
 فضم ا و یمدگیری ا حل هسئل ختال ا،هفراض رمفت سمزهمنی
 راش تتهری ا، ستمزهمندهتی، ف ملیت یمدگیری،پا هؤلف ههف
 درهج وع ایتن یمفتت هتم هتیتوانته رترای طراحتی.ارزشیمری است
دار همی آهوزشتی هبتاتی رتر پترارش تفدتر ختال کمرکاتمن در
.سمزهمنهم هورد استفمد قرار گیرد
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مقدمه

خالقیت که عالیترین سطح شناخت را تشکیل میدهد
ازجمله تواندایی هدا مهد و ررجتد ه کارکندار در هدر
سازمانی محتوب می شود .کارکنار خالق را خلق ای هها
و نوآور ها قادرن سدازمار را در دنیدا رقدار ی امدروز
یار دهن از اینرو سازمار ها همواره دغ غه پدرورش و
تقویت تفکر خالق کارکندار خدود را دارند  .م خصصدار
خالقیت را ره معنا خلق یک محصول ،خد مت ،اید ه،
رویه یا فرآین ج ی  ،مفی و ارزشمن تعریف مدیکنند
( )Kaufman&Sternberg, 2010کدده از متددیر تفکددر
خالق میتدوار رده آر دسدتیافدت .رعضدی م خصصدار
مع ق ن خالقیت رویکرد خلدق یدا تشدخی اید ههدا و
اح ماالتی است که در حل متدلله ،ارتاااداا انتدانی و
سرگرم کردر خود و دیگدرار مفید اسدت ( Almeida,
)Prieto, Ferrando, Oliveira & Ferrándiz, 2008
درواقع خالقیت محصول یکی از انواع تفکر است ردا ندام
تفکر خالق و عاارا است از تواندایی ان یشدی ر دررداره
امور ره راهها تازه و غیرمعمول و رسی ر ره راهحلها
منحصررهفرد ررا متائل (.)Seif, 2008
از دهدده  0980پددرورش قارلیددتهددا ،شایتد گیهددا و
مهاراهایی نظیر خالقانه ان یشدی ر رده دغ غده اصدلی
صاحاار صنایع و سازمارها تا یل شد و ازآنجاکده ایدن
دغ غه در فارغال حصیالر دانشگاهی رهاور کامل پاسد
داده نمیش راعث ش کده سدازمارهدا همدواره از عد م
ارتااط مت قی و کارآم میار آموخ هها دانشدگاهی و
نیازها سازمانی گالیه داش ه راشدن (.)Progler, 2010
ره همین منظور سدازمارهدا سدعی داشد هاند از اریدق
تأسیس دانشگاه هدا سدازمانی رده شناسدایی و توسدعه
مهدداراهددا الزم کارکنددار پرداخ ده و ردده موفقیددت در
محیط کار دست یارن ( Hayashi, 2013 & Simonton,
 .)2004تاری اولدین دانشدگاههدا سدازمانی رده حد ود
سال ها  0990رازمیگردد ولدی رشد واقعدی آر هدا از
سددالهددا  0990آغدداز ش د رددهنحددو کدده رتددیار از
دانشدگاههدا سددازمانی اکندور وارد نتددل ج ید خددود

شد هاند ( .)Allen, 2007رددهزعد آلددن ()Allen,2007
دانشددگاه سددازمانی اشدداره ردده دانشددگاهی دارد کدده رددا
«چارچوب و ای ئولوژ سدازمار مدادر» انطاداق یاف ده و
اولویددت آر «کددارررد اصددول مناس د رددرا اس د خ ام و
ررنامددهریدد علمددی کارکنددار» اسددت .در مقایتدده
دانشددگاههددا سددازمانی رددا واحد ها سددن ی آموزشددی
سازمارها مدیتدوار چندین ریدار داشدت کده دانشدگاه
سدازمانی ردر یکپارچده سداخ ن فرآیند یدادگیر ردا
اسد رات و رویکردهدا اصدلی سدازمار تأکید دارد،
درحالیکه واح ها سن ی آموزش ره ررآورده سداخ ن
نیازهدا آموزشدی اعدالم شد ه در قالد ررنامدههدا
کوتاهم ا میپردازد ( .)Chung & Ro, 2004را توجه ره
رقارت فشرده سازمارهدا ردهمنظدور دسد یاری رده سده
ریش ر از رازار ،ترریت کارکنار خالق در این دانشگاهها
همواره از دغ غهها سازمارها روده است .رهادور کده
مند ( )Meng, 2001مع قد اسدت شدانس رده دسدت
آوردر خالقیت ،میتواند موضدوع مدرو و زند گی هدر
سازمانی راش  .همچنین عادارا "یدا ندوآور کنید یدا
رمیری " ره شعار رتیار از سازمارها تا یل ش ه اسدت
( .)Hayashi, 2013عالوه رر توجه وید ه سدازمارهدا ردر
توانایی هایی نظیر تفکر خالق ،روانشناسی مثات نگر نید
همواره ررا توانمن ها انتار و رش و پرورش آرها
اولویددددت قائددددل رددددوده اسددددت ( & Seligman
 .)Csikszentmihalyi, 2014رهاورکلی امروزه خالقیدت
در تعلی و ترریت ،نوآور و کت وکار ،هنرها و علدوم و
سایر حوزهها کارررد گت ردها یاف ه است ( Simonton,
.)2004
م أسفانه علی رغ اینکه ررآوردها نشار می ده ررا
حل ح ود  80درص از متائل سازمار رایت ی ره سمت
تفکددر خددالق گددرای پیدد ا کددرد ( & Lamezdin
 )Lamezdin, 2007ولی در دانشدگاههدا سدن ی روش
ارائه دروس ردر جمدع آور و انااشدت ااالعداا توسدط
دانشجویار م مرکد اسدت و تفکدر خدالق آمدوزش داده
نش ه یا مدورد تأکید قدرار نمدیگیدرد ( & Lamezdin
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 .)Lamezdin, 2007ره همین جهت و را ه ف پرورش و
رارور ساخ ن شایت گی حل خدالق متدلله در کارکندار
در این پ وه ره اراحی م ل ررنامه درسی ما ندی ردر
خالقیت پرداخ ه میشود .م خصصار مع ق ن رهمنظدور
پددرورش تفکددر خددالق رایدد میددار داندد آکادمیددک
( )academic knowledgeو دانددددد حرفدددددها
( )vocational knowledgeارتااط وجود داش ه راشد و
آرها را رهصورا مکمدل یکد یگر نگریتدت ،نده م ضداد
یک یگر ( .)Progler, 2010آرها همچنین شیوههدایی را
پیشنهاد میکنن که می توار رهوسدیله آر عد م تعدادل
ذاتددی را میددار کمیددت و کیفیددت در دانشددگاه سددازمانی
جارار ساخت تدا از ایدن رهگدذر فرایند پدرورش تفکدر
خالق فراگیرار تتهیل گردد .ازآنجاکه قانور کلی ردرا
تشخی سازمارهایی که ررا داش ن دانشگاه سدازمانی
مناس ان وجدود ند ارد ،ره درین روش ایدن اسدت کده
سازمارهایی ررگ ی ه شون کده رده کارکندار و داند و
مهاراها آنار رتدیار م کدی هتد ن (.)Allen, 2007
ازآنجاکه موسته اع اار کوثر یدک نهداد مدالی اسدت و
راید د در فضدددایی رتدددیار رقدددار ی و ردددا ته ید د ها و
محدد ودیتهددا مخ لددف داخلددی و خددارجی (نظیددر
مح ودیت هدا اعمدال شد ه توسدط راندک مرکد در
ارتااط را نرخ سود سپرده ها و تتهیالا ،شرایط اعطدا
تتهیالا ،معوق ش ر تتدهیالا اعطدایی و  )...فعالیدت
کن اایع اً نیازمن کارکنانی را تواناییها تفکر خدالق
ره منظور ارائه راهکارها و خ ماتی نوین و کارررد است.
ازآنجاکه راهکار اصلی پرورش تفکر خالق در سدازمارهدا
آموزش کارکنار است و قلد آمدوزشهدا سدازمانی را
ررنامه ها درسی آر تشکیل میدهن در پ وه حاضر
در پی شناسایی مؤلفههدا اساسدی ردهمنظدور اراحدی
الگو ررنامده درسدی ما ندی ردر خالقیدت در دانشدگاه
سازمانی کوثر هت ی .
درمجموع این پ وه در پی پاس دادر ره سدؤاالا
زیر است:

 .0ررنامه درسی ما نی رر خالقیت در دانشدگاه هدا
سددازمانی در اسددناد داخلددی و رددینالمللددی دارا چدده
وی گیهایی است؟
 .2ررنامه درسی ما نی رر خالقیت در دانشدگاه هدا
سددازمانی رددر اسدداس نظددر صدداح نظددرار دارا چدده
وی گیهایی است؟
 .3اراحی الگو ررنامه درسی ما نی رر خالقیت در
دانشگاه سازمانی ک ام است؟
 .9از دی گاه صاح نظرار اع اار الگو ررنامه درسی
ما نی رر خالقیت در دانشگاه سازمانی چگونه است؟
روش پژوهش

در پد وه حاضددر در راسد ا شناسددایی دید گاههددا
آگاهیدهن گار و تحلیل اسناد در ارتااط را وی گیهدا
ررنامه درسی ما نی رر خالقیت از روش تحلیل مح وا
کیفی اس فاده ش  .ه ف اساسدی در ایدن ندوع پد وه
عاارا است از توسعه فه و درک این مطل که جهدار
چگونه ساخ ه میشود ( .)Hooman, 2014ردا توجده رده
پرس ها و اه اف ایدن پد وه رویکدرد اسد قرایی یدا
م عارف ان خاب ش چراکده تحلیدل مح دوا اسد قرایی
معموالً در ارحی مطالعاتی ره کار میرود کده هد ف آر
شرح یک پ ی ه است و اغل هنگامی مناس است کده
نظریه ها موجود یا ادریاا تحقیق درراره پ ید ه مدورد
مطالعه مح ود راش .
جامعة پ وه حاضدر م شدکل از سده گدروه اسدت:
م خصصددار دانشددگاهی رشدد ه ررنامددهریدد درسددی و
خالقیددت دانشددگاههددا دول ددی سددطح شددهر تهددرار
کارشناسار و مد یرار آمدوزش ،سدرمایههدا انتدانی و
تحقیق و توسعه مؤستاا و سازمارها اسناد .ردهمنظدور
ان خاب نمونه از معیارها زیر اس فاده ش :
دارا رودر م رک دک درا در رشد ههدا روانشناسدی،
علوم ترری ی ،م یریت
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داشد ن حد اقل  5سددال سددارقه کددار در حددوزههددا
سرمایهها انتانی و تحقیق و توسعه ررا کارشناسار و
م یرار
قرار گرف ن اسناد در ااقده اسدناد راالدسد ی واحد
آموزش (نظیر منشور اخالقی ،چش ان از ،مأموریت)
مدرتاط ردودر اسددناد ردا کلید واژههدا من خد در
رازهها زمانی معین
روش نمونهگیر  :در این پ وه نمونهگیر ه فمن
از نوع نمونهگیر ررا رسی ر ره معرف رودر یدا قارلیدت
مقایته را روش همگور است .حج نمونه الزم نی رت گی
ره زمار دس یاری ره سطح اشدااع دارد .نموندة مدورد نظدر
شامل  30سن ( 9سن داخلدی و  22سدن خدارجی)5 ،
کارشناس سازمانی ( 2نفر دانشگاه تهرار 2 ،نفدر دانشدگاه
ترری ی مد رس 0 ،نفدر دانشدگاه عالمده ااااادایی) و 8
م خص دانشگاهی ( 5نفر رش ه ررنامهرید درسدی3 ،
نفر روانشناسی ترری ی) رود .ردهمنظدور ان خداب اسدناد از
معیارها زمار ان شار و ارتاداط موضدوعی اسد فاده شد .
ان خاب کارشناسار سازمانی را اس فاده از معیار سارقه کدار
و واح سازمانی و م خصصار دانشدگاهی نید ردر اسداس
معیار م رک تحصیلی و رش ه تحصیلی انجام ش .
داده ها این پ وه را اس فاده از ار ارها مصاحاه
نیمه ساخ اریاف ه و تحلیل اسناد ره دست آم  .مصداحاه
نیمه ساخ اریاف ه نوعی مصاحاه است که در آر سؤالها
در یک راهنما مصاحاه ردا تمرکد ردر رو متدائل یدا
حوزها که رای پوش و متیرهایی کده راید پیگیدر
شددود گنجانی د ه م دیشددود ( .)Hooman, 2014قاددل از
جمددعآور دادههددا پروتکددل مصدداحاه ت د وین گردی د .
سؤاالا مصاحاه رر اساس ادریداا پ وهشدی و سدؤاالا
پ وهشی ره شرح زیر تنظی ش :
از نظر شما اه اف ررنامه درسی ما نی ردر خالقیدت
در دانشگاه سازمانی چگونه رای اراحی شود؟
از نظر شما تجرره یادگیر در ررنامه درسدی ما ندی
رر خالقیت در دانشدگاه سدازمانی چگونده راید اراحدی
شود؟

از نظر شما سازماردهی در ررنامه درسی ما ندی ردر
خالقیت در دانشگاه سازمانی چگونه رای اراحی شود؟
از نظر شما روش ت ریس در ررنامه درسی ما نی ردر
خالقیت در دانشگاه سازمانی چگونه رای اراحی شود؟
از نظر شما محیط و جو یدادگیر در ررنامده درسدی
ما نی ردر خالقیدت در دانشدگاه سدازمانی چگونده راید
اراحی شود؟
از نظر شما ارزشدیاری در ررنامده درسدی ما ندی ردر
خالقیت در دانشگاه سازمانی چگونه رای اراحی شود؟
از نظر شما چگونه می تدوار خالقیدت را رده دغ غده
فراگیرار تا یل کرد؟
پی از اجرا هدر مصداحاه ااالعداا کلدی دررداره
ه ف و پرس ها پ وه از اریق مراجعه حضور و
یا رهصورا تلفنی ره آگاهیدهن گار داده ش  .مصداحاه
را اساتی و کارشناسدار سدازمانی در اتداق آر هدا انجدام
گردی  .قال از انجام هر مصداحاه ،از هدر آگداهیدهند ه
ررا ضاط مصاحاه اجازه گرف ه ش و از آر ها خواسد ه
ش تا نام مت عار ررا خود ان خاب کنن  .م ا زمدار
مصداحاههدا ردین  35تدا  60دقیقده ردود .هدر مصدداحاه
رهصورا دقیق نوش ه ش و چن ین رار مرور میشد تدا
اامینار حاصل شود که تمامی سخنار نوش ه شد هاند .
هم مار را گردآور دادهها ،تحلیدل دادههدا و اسد خرا
مفاهی انجام میش  .درنهایت ،نموندهگیدر در مرحلده
اشااع داده که در آر پ وهشگر دریافت ،ااالعاا ج ید
همار تکرار ااالعاا قالی است ،پایار یافت.
 -2تحلیل اسناد :تحلیل اسناد رهمن له روشدی تدام و
هد تکنیکدی رددرا تقویدت سددایر روشهدا کیفددی در
پ وه ها علوم اج ماعی مورد توجده ردوده اسدت .در
این روش ،پ وهشگر داده ها پ وهشدی خدود را دررداره
کنشگرار ،وقایع و پ ی هها اج ماعی ،از ردین مندارع و
اسناد جمعآور میکن ( .)Hooman, 2014در پ وه
حاضر ان خداب و تعیدین مؤلفدههدا و مفروضداا حاصدل
مطالعه اسناد روده است .ره منظدور شناسدایی آر هدا 30
ک اب ،مقاله و سن راالدس ی مورد مطالعه قدرار گرفدت.
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این منارع رر اساس مالک زمار ان شدار (مندارع التدین از
سال  2005-0978و منارع فارسدی از  )0399-0380و
ارتاددددداط موضدددددوعی (مندددددارع التدددددین ردددددا
کلید واژههدا Corporate University Curriculum, :
Corporate University, Corporate Creativity,
 Creative Curriculumو منارع فارسی را کلی واژههدا :

م ل ها ررنامه درسی ،دانشگاه سازمانی ،ررنامه درسدی
ما نی ردر خالقیدت ،ررنامده درسدی دانشدگاه سدازمانی،
خالقیت سازمانی) ان خاب ش ن .
تج یه وتحلیل داده ها :در این پ وه رویکدرد مدورد
اس فاده در تحلیدل مح دوا کیفدی رویکدرد اسد قرایی
است .در اینجا ه ف تحقیق اس قرایی ،کمدک رده پ ید
آم ر یاف ه هدا تحقیدق از اریدق توجده رده مضدامین
متددلط و م دد اول در دادههاسددت (.)Hooman, 2014
رویکرد مورد اس فاده در این پ وه رهمنظور ک گذار
دادهها ک گذار راز از نظریه دادهرنیاد (زمینها ) اسدت.
رددهمنظددور ک گددذار ردداز ردده شناسددایی ،نددامگددذار ،
مقولهساز و توصیف مفداهیمی کده از دادههدا و اسدناد
یافت میشود پرداخ ه شد  .رده ایدن منظدور روشهدا
تحلیلی اساسی کده رد ار وسدیله ایدن کدار انجدام شد
عاارا ان از مصداحاه و سدؤال کدردر دررداره داده هدا و
تحلیل و مقایته موارد در اسناد ررا کت مشارهت هدا
و تفاوا ها .در ادامه مدوارد و مفداهی مشداره و تکدرار
ااقددهرند شد ن و ررچتددای گرف ند تددا مقددوالا را
رتازن  .پس از تحلیل مصاحاههدا ردهمنظدور اع ااریداری
یاف هها از سه روش زیر اس فاده ش :
اع ااریاری یا رازرینی توسط مصداحاهشدون گار :ایدن
روش عاارا است از رررسی صحت یاف ده هدا پد وه
توسط مصاحاه شون گار ره منظور رررسی اینکه آیدا ایدن
پ وه ره شدکل صدحیح دید گاه هدا آندار را دررداره
موضوع پ وه منعکس کدرده اسدت یدا خیدر .از روش
مذکور ،را عنوار اع ااریاری مخااد نید یداد مدی شدود
(.)Hoseinzadeh, Hasankhani&Rahmani, 2015
ررا اعمال این روش ،عالوه ردر اینکده مد ن مصداحاه و
ک ها مت خر از مصاحاه ها را مشدارکت کنند گار در

میددار گذاشد ه شد یاف ددههددا نهددایی نید در اخ یددار
تع اد از م خصصار و کارشناسار قرار گرفت تا از نظدر
آنار مورد ارزیاری قرار گیرد.
سهسوساز  :فرض اصلی سه سوساز ردر ایدن اصدل
اس وار است که ن ایج ره دست آمد ه از یدک منادع غالاداً
موج تقویت ن ایج ره دست آم ه از منارع دیگر می شدود
و از این اریق قارلیت اع ماد یاف ه هدا افد ای مدی یارد
(.)Hoseinzadeh, Hasankhani&Rahmani, 2015
ررا اعمال این روش ،ااالعاا مورد نیاز ردا اسد فاده از
مصدداحاه رددا سدده گددروه م فدداوا از مصدداحاهشددون گار
(م خصصددار ررنامدده درسددی ،کارشناسددار سددازمانی و
کارکنار) جمع آور شد  .ایدن روش موسدوم رده مثلدث
ساز داده هدا اسدت کده ادی آر داده هدا در زمدار هدا،
مکار هدا و یدا از اشدخا مخ لدف گدردآور مدی شدود
( .)Delavar, 2009رهمنظور اعمال این روش م خصصار
سازمانی ،دانشگاهی و کارکنار موسته اع اار کوثر رده
ارزیاری یاف هها نهایی پرداخ ن .
مرور هم ا :را اس فاده از این راهارد ،پ وهشدگر ادی
انجام پد وه رده منظدور فدراه کدردر نقد دررداره
شیوه ها ره کار گرف ه شد ه و رررسدی ن دایج و صدحت
آر ها ،از سایر محققار کمک مدی گیدرد تدا تحلیدل هدا
صورا گرف ه رر داده ها مصاحاه ،از چن دی گاه مدورد
رررسی قرار گیرد ( .)Karimi&Nasr Esfahani,2013از
این راهادرد ردا عندوار سده سوسداز از اریدق تحلیدل
چن گانده ( Ritchie, Lewis, Nicholls & Ormston,
 )2013نید یدداد مدیشددود .رددرا اعمددال ایددن روش ،دو
تحلیلگر کیفی رهادور ج اگانده دادههدا را ک گدذار و
تحلیل کردن  .می ار مطارقت تحلیل ها سه گانه صورا
گرف ه ،نشاردهن ه درجه صحت یاف ههاست.
یافتههاي پژوهش
پرسدد اول :ررنامدده درسددی ما نددی رددر خالقیددت در
دانشگاههدا سدازمانی در اسدناد داخلدی و ردینالمللدی
دارا چه وی گیهایی است؟
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تحلیل ااالعاا حاصل از ک گذار اسناد رینالمللی
و داخلی منجر ره شناسدایی پدنج مؤلفده هد ف ،تجررده
یادگیر  ،سدازماردهدی ،روش تد ریس ،ارزشدیاری و دو
مفروضه فضا و جو یادگیر و رافت سازمانی گردی .
ه ف :مجموعه پی رینیهدایی کده توسدط مرردی و
فراگیرار جهت حل خالقانه متائل سازمانی قال و حین
اجرا ررنامه اتخاذ میشود.
تجرره یادگیر  :مجموعه اق اماتی اسدت کده توسدط
فراگیر جهت دس یاری ره اه اف انجام میشود.
سدددازماردهدددی :مجموعددده اصدددولی کددده توسدددط
ت وین کنند گار ررنامده درسدی جهدت تتدهیل فرایند
یادگیر و دس یاری ره اه اف رعایت میشود.
روش ت ریس :مجموعه اقد اماتی کده توسدط مرردی
جهت تتهیل فرایند یدادگیر و دسد یاری رده اهد اف
انجام میشود.
ارزشیاری :مجموعه پی رینیهایی که توسدط مرردی
جهت ترغی فراگیرار ره تالش در راس ا دس یاری رده
اه اف و تتهیل یادگیر انجام میشود.
فضا و جو یدادگیر  :مجموعده مندارع و امکانداا رده
همراه رای ها و نااید هایی اسدت کده دانشدگاه سدازمانی
ررا فراگیرار فدراه مدیسدازد تدا آرهدا را رده سدمت
یادگیر مطلوب سدازمار سدوق دهد  .ایدن محدیط در
تعامل و تأثر مت قی را رافت سازمانی قرار دارد و تمامی

مؤلفهها ررنامه درسی را رهصورا مت قی تحت تدأثیر
قددرار م دیدهد  .فضددا و جددو یددادگیر محددیط دانشددگاه
سددازمانی رددوده و فرهن د غال د در دانشددگاه را شددامل
میشود.
رافت سازمانی :مجموعده ال امداا و انگی انند ههدایی
است که محرک کارکندار سدازمار ردوده و آر هدا را رده
انجام دادر یا ن ادر فعالیتهدا ترغید مدیکند  .رافدت
سازمانی فضا و جو یادگیر را رهصورا متد قی تحدت
تأثیر قرار میده و مؤلفهها ررنامه درسی نی رهصورا
غیرمت قی تحت تأثیر آر قرار میگیرن  .رافت سدازمانی
محاط رر دانشدگاه سدازمانی ردوده و فرهند غالد ردر
سازمار را شامل میشود.
رهمنظور ک گذار اسناد فدوق محقدق ردا توجده رده
مح وا آشکار و یا پنهدار متد ر در هدر واحد معندا،
مفاهی گویایی را ر ار ااالق کرد .واحد معندا در ایدن
پ وه دررردارن ة جمالتی ردود کده در جناده هدایی از
زمینه یا مح وایشار را یک یگر ارتااط داش ن  .ردا مدرور
ک ها رهدستآم ه ره ک هایی دست یاف ه شد کده ردا
عناوین گوناگور تکدرار شد ه و ردی از یدک مفهدوم را
پوش میدادن  .جمعآور ک ها مشاره در کندار هد
زمیندده ایجدداد مقددوالا مت د ر در م د ن را فددراه آورد.
حاصددل تحلیددل ااالعدداا گددردآور شدد ه شناسددایی
مؤلفهها ،مقولهها و مفاهی زیر رود:

جدول  .3مفاهیم ،مقولهها و مؤلفههاي برنامه درسی مبتنی بر خالقیت (حاصل تحلیل اسناد)
مؤلفه

مقوله
پیشنیاز تحقق اهداف

هدف

منطق تدوین اهداف
منبع شناسایی اهداف
مخاطب اهداف

فعالیت یا گیای

منطق طراحی فعالیت
ویژگی فعالیت
نقش مربی

مفهوم
مشخص ساختن تفاوت میان خالقیت و نوآوری ( ،)6()5()4()3مشخص ساختن ویژگیهای افراا
خالق ( ،)00()01()9()8()7مشخص ساختن Pهای خالقیرت ( ،)01()01تعایر و تعیرین نیایره
خالقیت ()01()01
به ست آور ن انش ویژه ماتبط با استااتژیهای سازمان ( ،)0منتفر دردن رارمنرد و سرازمان از
یا گیای ( ،)0رسب مهارتهای ماتبط با توانایی خالقیت ()03
داح دغل ( ،)0نیازهای راررنان ()0
راردناسان ( ،)0مدیاان میانی ( ،)0مدیاان اردد ( ،)0مشتایان ( ،)0تأمینرنندگان باونسازمانی ()0
بهبو عملکا راررنان ( ،)0بازآرایی مازهای رسبورار ( ،)0تحقق اهداف استااتژیک سازمان ()0
قابل اندازهگیای ( ،)0انجام ر محیط رار واقعی ( ،)0فااهم ساختن رک سرای از تغییراات برازار
باای سازمان ( ،)0فااهمسازی فهم گستا هتا و بهتا از فاایندها ()0
گاوهبندی فااگیاان ( ،)09همگاوه را ن افاا با تاجیحات فکای مختل ( ،)09طااحری سرااتت
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نقش فراگیر

نوع فعالیت

منطق سازماندهی

سازمان هی

اصول سازماندهی
نوع سازماندهی

روش تدریس

نقش مربی

نوع روش

فضا و جو یا گیای

بایدهای فضا

باانگیزاننده ( ،)03تحایک حواس مختلر فااگیراان ( ،)03باقرااری رابهره عمیرق و طروتنی برا
فااگیاان ( ،)00باقااری ارتباط میان تماین با مسائل و مشکالت فااگیاان ( ،)00مشرخص سراختن
مسئله اصلی با رمک فااگیاان ( ،)00اعهای پا اش به فااگیاان فعالتا ( ،)00تاغیرب فااگیراان بره
سیالی و فااوانی ایده ( ،)10تاغیب فااگیاان به انعهافپذیای و غیامنتیاه بو ن ایده ( ،)10تاغیب
فااگیاان به اصالت و ابتکار و تازگی ایده ( ،)10مدیایت تجابه یا گیای ( ،)00تسهیل فااینرد حرل
مسئله خالق ( ،)00معافی خباگان صنعت ( ،)00فااهمسازی مناب یرا گیای متنرو و متعرد (،)0
تاغیب انگیزههای فا ی فااگیاان ()03
همافزایی ( ،)0تفکا انتقا ی ( ،)0نگاه به جلو ( ،)0تالش خارج از چارچوب مفراهیم موجرو (،)0
تالش باای توسعه آینده سازمان ( ،)0پریشبینری بازارهرای جدیرد ( ،)0تمراین ( ،)00مرداومت و
پافشاری ( ،)00رودش و رار جدی ( ،)00انضباط ( ،)00پشتکار ( ،)00به تعویق انرداختن لرذت و
پا اش موقتی و تحمل سختی ( ،)00تاریب عوامل ظاهااً غیاماتبط ( ،)00صاف وقت ررافی روی
مسائل ()00
یا گیای با همکراران ر محریط رونری ( )0یرا گیای از همکراران ر محریط رونری ( ،)0یرا گیای برا
همکاران ر محیط بیاونی ( ،)0یا گیای از همکاران ر محریط بیاونری ( ،)0فعالیرتهرا و مهرارتهرای
مرراتبط بررا دررغل ( ،)03فعالیررتهررا و مهررارتهررای مرراتبط بررا خالقیررت ( ،)03یررا گیای الکتاونیررک
( ،)16()15()14()13الگوبا اری و رویههای باتا ( ،)17وضعیت آرمانی ( ،)17طوفران فکرای معکروس
( ،)17گا آوری و فهاستبندی دکایات ( ،)17پاسخ به ندای یگاان ( ،)17رمیان گذادرتن برا یگراان
( ،)17نمو ار استخوان ماهی ( ،)17سلهان روهستان ( ،)17نمو ار چاا-چاا ( ،)17چه میدو اگرا (،)17
طوفان فکای ( ،)17ماتایس بارسی ایدهها ( ،)17نمو ار چگونه-چگونه ()17
رگیا را ن فااگیاان بهمنیور انتقال تفکا عینری بره تفکرا انتزاعری ( ،)00رگیرا ررا ن فااگیراان
بهمنیور رش مجهوتت ( ،)00رگیا را ن فااگیاان بهمنیور طبقهبنردی اطالعرات ( ،)00رگیرا
را ن فااگیاان بهمنیور رش اطالعات ()00
تاتیب ( ،)00باانگیختن رنجکاوی فااگیاان ( ،)00هدایت فااگیاان به سهوح انتزاعی افکرار (،)00
هدایت فااگیاان به فعالیت راودگاانه یا مشاهدهای ( ،)10هدایت فااگیاان به تاریرب افکرار خرو
( ،)00هدایت فااگیاان به تثبیت افکار خو ( ،)00هدایت فااگیاان به فهم و بصیات ()00
چاخه روان ( ،)00پیشسازمان هنده آزوبل ()11
تعای پاوژههای مبتنی با چالشهای واقعی رسبورار ( ،)0جلوگیای از انتقرا از ایردههرا (،)00
تشویق رمیت ایدهها ( ،)00تشویق ایدههای عجیبتا و ور از ذهنتا ( ،)00تاغیرب فااگیراان بره
بهبو بخشیدن به ایدهها از راه تاریب آنهرا ( ،)00تردریس خالقانره ( ،)11مهرارت ر اسرتفا ه از
تکنیکهای تقویت تفکا خالق ( ،)13انش رباره موضو تدریس ( ،)11مهارت خلق یک محریط
یا گیای مناسب ( ،)11آگاهی از زمان مناسب جهت استفا ه از روشهرای تردریس مختلر (،)11
آگاهی از انتیارات خو از فااگیاان ( ،)11مهارت باقااری ارتباط مناسب با فااگیراان ( ،)11ارائره
تجابیات واقعی خباگران صرنعت ( ،)00اسرتفا ه از تکنیرک بازانتهرایی و ناتمرامی ( ،)00طااحری
سااتت راوش رننده ( ،)00طااحی سااتت درکاررننده ( ،)00براانگیختن فااگیراان بره یرا گیای
( ،)00نشان ا ن ارتباط یا گیای و ارتقای دغلی به فااگیاان ( ،)00موجه تلقی را ن تفکا خرالق
( ،)00تاغیب فااگیاان به استفا ه از راهبا فا از موضو ( )18استفا ه از تکنیک دوخی ()00
بارش مغزی ( ،)00اسکمپا ( ،)00سرینکتیکس ( ،)00ایفرای نقرش ( ،)00تردریس وجانبره (،)00
)17(CPS
دا ( ،)00باانگیزاننده ( ،)00امن جهت ارائه نیاات ( ،)00تاغیب بازفکای ( ،)00گوش را ن بره
عقاید نو ( ،)18فاار از رلیشهها ( ،)18ایجا عا ت ر بهرارگیای افکار خالقانره ( ،)18تشرویق بره
استقالل فکای ( ،)18تشویق به موضوعات بحثباانگیز ( ،)18بسط تفکا انتقا ی برهطرور صرحیح
( ،)18توسعه روحیه رنجکاوی و استماار ر پیگیای مسائل ( ،)18پذیاش ابهام ( ،)19دکیبایی ر
امور غیاعملی ( ،)19رنتالهای بیاونی رم ( ،)19با باری ر مخاطاه ( ،)19دکیبایی ر باخور ها
( ،)19تأرید با نتایج بهجای وسایل ()19
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نبایدهای فضا

ارزدیابی

مالکهای ارزشیابی

نقش فراگیر
انگیزانندههای درونی
برای تبدیل خالقیت به
دغدغه کارکنان

بافت سازمانی

انگیزانندههای بیرونی
برای تبدیل خالقیت به
دغدغه کارکنان

الزامات سازمانی

عدم نگاانی از قضاوت ددن ( ،)00عدم نگاانی از قضاوت ددن ( ،)00عدم اعتما برهنفرس (،)18
تاس از دکست و عدم موفقیت ( ،)18وجو عا ت و عدم انعهرافپرذیای ( ،)18تراس از ابرااز
وجو ( ،)18میل بیشازحد به نیم ( ،)18تسلیم ددن ر باابا خواست جم ( ،)18تعصبات قومی
و فاهنگی ( ،)18تعصبات راری و حافهای ( ،)18فقدان حمایرت محیهری ( ،)18رمبرو تعرامالت
رونگاوهی ( ،)18تشویق به همرنگی ()18
تصور فا از نقش خو ر آینده مهمتا از هوش ( ،)1تصور فا از نقش خو از آینرده مهرمترا از
موفقیتهای قبلی ( ،)1سنجش میزان واگاایی و همگاایی فعالیت ( ،)05سهح ابتکاری بو ن (،)00
جدید بو ن ( ،)00مفید بو ن ( ،)00انعهافپذیای ( ،)00راهحلهایی پیشنها میرنرد رره یگراان
فکاش را نمیرنند ( ،)00راهحلهای غیاعرا ی و غیاسرنتی ( ،)00اختااعراتی رره مسرائل را حرل
میرند ( ،)00راهحلهایی ره یگاان آن را غیاقابل حل می انند ()00
خو رارآمدی خالق ()07()06
مهارت تفکا خالق مهمتاین مهارت سازگاری و انهباق ()1

مناب طبیعی ر داف اتمام ( ،)1ساعت تغییاات ( ،)1وابستگی جهانی ( ،)1عردم اطرال
آینده ( ،)1یافتن تصویای جام قیق از آینده ()1

قیرق از

اهمیت ا ن به تفکا خالق ( ،)18حمایت از تغییاات ( ،)0حمایت از نوآوری ( ،)0ایجا دایسرتگیهرای
جدید حساس متناسب با تغییاات سای بازار ر سازمان ( ،)0دناسایی نیاوهای پویای سیاسی ،اقتصرا ی،
اجتماعی و ارولوژیک ماثا با سازمان و تعامل برا آنهرا ( ،)0جرذب راررنرانی برا انگیرزه ( ،)03جرذب
راررنانی با تعهد به خالقیت ( ،)03مدیایت نگاشها توسط مدیاان اردد ( ،)04مردیایت تغییرا توسرط
مدیاان اردد ( ،)08تحلیل میدان فشار ( ،)08ایجا فاهنگی ره از نوآوری حمایرت رنرد ( ،)08احسراس
مالکیت و تعلق مدیاان از ایدههای خالقانه ( ،)08تخصیص مناب تزم باای نروآوری ( ،)08تبردیلدردن
خالقیت به فاهنگ سازمان ( ،)19ر ستاس بو ن مدیاان ( ،)19احتاام به تمامی راررنان ( ،)19اسرتقبال
مدیاان از تغییا ( ،)19تأرید با نیام باز ( ،)19توجه بره روحیره ررارآفاینی ( ،)31حمایرت از ررارآفاینی
راررنان ( ،)31اهمیت قائل ددن باای رار مولد ()31

پرسدد دوم :ررنامدده درسددی ما نددی رددر خالقیددت در
دانشگاه ها سازمانی رر اساس نظر صاح نظدرار دارا
چه وی گیهایی است؟
رع از اینکده گدروه نمونده رده اشدااع رسدی فرایند
ک گددذار م وقددف گردی د  .حاصددل فراین د ک گددذار
ج اولی را مفاهی و مقوالا م ناس را م ل رود .در این
پ وه مفاهی ره معنا ااقها از محرکهدا دارا

وی گیها مش رک رهکارررده ش و مقوالا رده معندا
مجموعه ا از مفاهی دارا وی گدی هدا مشد رک کده
ریانگر اصول حاک رر م ن هت ن  .مدورد اسد فاده قدرار
گرفت .پ وهشگر ردا اسد فاده از مفداهی کلید حدوزه
ررنامه درسی عناوین را ره مقوالا اخ صا داد .حاصدل
این فراین در ج ول شماره  9آم ه است.

جدول  .2مفاهیم و مقوالت مؤلفههاي برنامه درسی مبتنی بر خالقیت (حاصل تحلیل مصاحبه)
مؤلفه

مقوله

مفهوم

هدف

پیشنیاز
تحقق اهداف

مشخص بو ن تمامی پیشنیازهای استقاار سازمان رارآمد ( ،)7مشخص بو ن ضاورت و اهمیت خالقیت
ر سازمان ( ،)03قائل ددن اهمیت و جایگاه باای خالقیت ر جرذب راررنران ( ،)03درناخت و تعیرین
مزایای خالقیت باای سرازمان ( ،)03مشرخص برو ن سرازورارهای اسرتفا ه از خالقیرت راررنران (،)03
تفویض اختیار باای عملیاتی را ن ایردههرای خالقانره ( ،)03مشرخص برو ن راهبا هرای سرازمان (،)7
مشخص بو ن چشماندازهای سازمان ( ،)7مشخص بو ن داخصهای ارزیابی عملکا سازمان ()7
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منطق تدوین
اهداف

منبع شناسایی
اهداف

ویژگی
اهداف

مخاطب
اهداف

فهمیدن مسئله ( ،)0تحلیل مسئله ( ،)0رسیدن به بینش ( ،)0دکوفایی پتانسریلهرا ( ،)0سرو ( ،)0رآمرد
( ،)0مناف سازمان ( ،)0مبتنی با خالقیت ( ،)1حمایت از تغییاات مهلروب سرازمانی ( ،)1بسرتای براای
ردد راررنان ( ،)3گستاش خالقیت ر یا گیاندگان ( ،)3مسئله محور بو ن ( ،)5موقعیرت محروری (،)5
جهررانیدرردن ( ،)5سررتیابی برره تعررالی ( ،)7بهبررو درراخصهررا ر هررا لحیرره ( ،)7سرراختن گاایرری
( ،)9()6()5()4()1()0توانمندسازی راررنان ()1
توجرره برره اهررداف بات سررتی ر انشررگاه سررازمانی ( ،)0نیازسررنجی فررا ی ،دررغلی و سررازمانی
( )01()6()00()9()0نیا متخصصان ( ،)0تجابه زیسته راررنان ( ،)0اهداف مبتنی با تحلیل اجتماعی (،)6
اهداف مبتنی با تحلیل فاهنگی ( )6اهداف مبتنی با تحلیل اقتصا ی ( ،)6توجه به استااتژیهای سرازمان
( ،)01توجه به اهرداف ررالن سرازمان ( ،)01()4توجره بره مأموریرتهرای سرازمان ( ،)01()4توجره بره
سیاستهای سازمان ()01
جامعیت ( ،)9()0انعهافپذیای ( ،)9()7()3بهروز بو ن ( ،)7()3درناور برو ن ( ،)7پویرایی ( ،)7رمری و
قابلاندازهگیای ( ،)7واضح و مشخص ( ،)9ویژه بو ن ( ،)0بافت مدار بو ن ( ،)3ارولوژیکال برو ن (،)3
توجه به ظافیرت فااگیراان ( ،)3توجره بره عالیرق فااگیراان ( ،)01()3()0توجره بره نیازهرای فااگیراان
( ،)9()5()4()3توجه به مشتای مداری ( ،)0تناسب با نیاز سازمان ( ،)5()4توجه به اهداف روتاهمردت و
بلندمدت ( ،)00()00توجه بره اهرداف عمرومی و تخصصری ( ،)01تناسرب برا سراعت تکنولروژی (،)5
پدیداردوندگی ( ،)6()5()4()1()0تناسب اهداف خاص و جزئی بانامه با اهداف رالن سازمان ()3
راررنان مجاب ( ،)0راررنان جدیداتستخدام ( ،)0مدیاان ( ،)0مشتایان ()0

فعالیت یا گیای

ر بانامه رسی ( ،)0رگیا ساختن فااگیا با یرا گیای ( ،)0درناخت مسرائل از
تاسیم مسیاهای مختل
ذینفعان مقدم با تدوین اهداف ( ،)0توجه به داایط سازمانی ( ،)1عدم توجه صاف برا اهرداف رفتراری
( ،)9()4()1ایجا فاصت باای تمامی فااگیاان ( ،)3هدفگذاری مبتنی با تحلیل داایط محیهری (،)6()3
هدفگذاری مبتنی با تحلیل نیازهای اجتما ( ،)6()3هدفگذاری مبتنی با تحلیل نیازهای بانامره رسری
( ،)6()3توجه به تغییاات جهانی ،محلی و منهقهای ( ،)3پیشبینی وارنش سای بانامه به محیط ( ،)7لزوم
روزآمدساختن لحیهای ( ،)7لزوم مشخص ساختن متولی داخص ( ،)7توجه به موضو رس ( ،)8توجه
الزامات
تدوین اهداف به میزان خالقیت فااگیاان ( ،)8توجه به معیارهای خالقیت ( ،)8توجه به توانمنردی مردرس ( ،)8توجره
همزمان به تخصص فنی و تخصص خالق ( ،)8مشخص ساختن راههای رسریدن بره اهرداف ( ،)9لرزوم
رگیاساختن مخاطب ( ،)9رعایت پیشنیازی ( ،)01مشرخص سراختن رویرههرای باترا ( ،)03مشرخص
ساختن سازمانهای باتا ( ،)03مشخص ساختن تعای عملیاتی خالقیت ( ،)03نقشآفاینی فااگیراان ر
تدوین اهداف ( ،)0ارائه چارچوب رلی به فااگیاان ( ،)4توجه به مهرارتهرا ( ،)0آمرا هسرازی راررنران
جهت رقابت اقتصا ی ()1
مبتنی با ا راک راررنان ( ،)0مبتنی با حل مسئله ( ،)9()0مبتنی با با هم یرا گیای ( ،)0مبتنری برا تجابره
زیسته ( ،)0فااگیامحوری ( ،)0یا گیای مشاررتی ( ،)0یرا گیای تجابری ( ،)0یرا گیای خرو تنییم (،)0
منطق فعالیت
تعامل گاوهی ( ،)0فعال بو ن فعالیتها ( ،)5()3فعال بو ن فااگیاان ( ،)6توجه به بافرت ( ،)4توجره بره
مهارت بیش از مباحث نیای ( ،)4راربست انشها ر انشگاه سازمانی ()7
زمینهساز فهم یا گیانده ( ،)0راهش هزینه ( ،)0افزایش اثابخشی ( ،)0افزایش غنای یرا گیای ( ،)0خلرق
بهتاین اندیشهها ( ،)0تعمیق یا گیای ( ،)1توجه به سو سازمان ( ،)1توجه به مهارتهرا ( ،)3توجره بره
هدف فعالیت صالحیتها و دایستگیها ( ،)3توجه به رفتارهای مور نیاز ( ،)3توجه به عملکا فااگیاان ( ،)3افرزایش
تعهد سازمانی ( ،)3توجه به نیازهای خاص سازمان ( ،)4یرا گیای ر هرا لحیره ( ،)7تولیرد انرش (،)7
افزایش تمارز فااگیاان ()0
جذابیت ( ،)0غنی بو ن ( ،)9بهروز بو ن ( ،)9چالشی بو ن ( ،)9مسئله محرور برو ن ( ،)9تنرو و تعرد
( ،)03()9چندرسانه ای بو ن ( ،)9واگاایی ( ،)03فعالیت محور ( ،)9یا گیانده محرور ( ،)9تجرانس میران
فاصتهای یا گیای و استااتژیهای سازمان ( ،)1توجه به مأموریت سازمان ( ،)3توجره بره چشرمانرداز
ویژگی
فعالیت
سازمان ( ،)3توجه به اهداف غایی سازمان ( ،)3توجه به اصول  ،)03(TRIZتوجه به تفراوتهرای فرا ی
مخاطبان ( ،)9رگیا ساختن فااگیاان با فعالیت ( ،)3ایجرا ادرتیاق بره یرا گیای ر فااگیراان ( ،)3عردم
یکنواختی فعالیتهای یا گیای ( ،)9باانگیختن حس مشاررت و همکاری فااگیراان ( ،)9تحایرک حرس
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رنجکاوی فااگیاان ( ،)9توجه به عالقه مخاطب ( ،)01فااهمسازی زمینه باوز خالقیت ( ،)01اسرتفا ه از
تجابیات زیسته ( ،)01تقویت مشاررت فااگیاان (،)03

نقش مربی

نقش فراگیر

شیوه اجرای
فعالیت

هدف
سازماندهی

سازمان هی

اصول
سازماندهی

نوع
سازماندهی
منطق روش
ویژگی روش

روش
تدریس

نقش مربی

نوع روش

داو فعالیت ( ،)0تدوین بستههای آموزدی ( ،)3توجه به سربک یرا گیای فااگیراان ( ،)3رگیرا ررا ن
فااگیا ( ،)01()00()5اطمینان از ستاسی همگان به انش ( ،)7عدم تمایز میان سهوح سازمانی ( ،)7مجاز
انستن ادتباهات ( ،)7استفا ه از دبکههای اجتماعی ( ،)5استفا ه از چرتهرای همزمران ( ،)5اسرتفا ه از
اتاقهای رنفاانس ( ،)5غنی را ن محیط از امکانات و مناب آموزدی ()9()0
تفکا ( ،)0انتقا ( ،)0تکمیل اندیشههای همدیگا ( ،)0یرا گیای از اندیشرههرای همردیگا ( ،)0یرا گیای
تجابی ( ،)3یا گیای مشاررتی ( ،)00()0استفا ه از حدارثا ظافیت خو ( ،)3تبدیل انش صایح به انش
ضمنی و عمل اجاایی ( ،)7رگیا ددن با فعالیت ()01()00()9()7()5
درراو بررا مسررئله ( ،)0چاخرره یررا گیای رررار رررا ن ،ادررتباه رررا ن و بخشرریدن ( ،)7یررا گیای مجررازی
( ،)00()4()3()1()0دبکههای یا گیای متنو ( ،)0مشاررت فااگیاان ر خلق دبکههای یا گیای ( ،)0به
ادتااکگذاری انش ( ،)0حذف بعد زمان و مکان ( ،)3مدیایت انش و تجابه ( ،)7فعالیتهای یا گیای
باون سازمانی ( ،)1فعالیت های فا ی ( ،)1فعالیت های گاوهری ( ،)1فعالیرت هرای سرازمانی ( ،)1طوفران
فکای ( ،)8دش راله فکای ()7(Learning by doing ،)7(action learning،)8( SCAMPER ،)8
تقویت انستههای قبلی ( ،)0خلق تجارب واقعی ( ،)0نیاممند را ن چاخه یا گیای رار را ن ،ادرتباه ررا ن و
بخشیدن بهمنیور جلوگیای از ادتباهات تکااری ( ،)7مدیایت ساعت و زمان توسط مخاطب ()9
استماار ( ،)3()0انعهافپذیای ( ،)1یکپارچگی ( ،)0تداوم ( ،)3استفا ه از پیشسازمان هندهها ( ،)4()0باقرااری
ارتباط رونی میان محتوا ( ،)0رگیاساختن فااگیا ( ،)5()0مشاررت فااگیا ( ،)03()0توجه به وزن ورههرا (،)0
توجه به ساخت دناختی فااگیا ( ،)0توجه به بلوغ سازمانی ( ،)4تمارزز ایی ر تصمیمگیای ( ،)5سازمان هری
چندردتهای ( ،)9توجه به ابهام ( ،)03نیازمحور بو ن ( ،)4پاوژهمحور بو ن ()4
سازمان هی افقی و عمو ی ( )5()4()0سازمان هی اقتضایی ( ،)1سازمان هی مارپیچی ( ،)3ارتباط از بات
به پایین و از پایین به بات ( ،)5سازمان هی تلفیقی ( ،)6(Blended learning ،)00()5سازمان هی ر حرین
عمل و ردد ( ،)7سازمان هی چندردتهای ( ،)9سازمان هی گاوهی مخاطبان ()01
آموزش بزرگساتن ( ،)9()6()3ساختن گاایی ( ،)7()4آموزشهای غیامستقیم ()0
انعهافپذیای ( ،)9یا گیانده محوری ( ،)9راربا ی بو ن ( ،)4مشاررتی ( ،)00باخط ( ،)00توجه به نقش فعرال
فااگیاان ( ،)00()3()0ست ورزی فااگیا ( ،)0تعامل یاگیانده-یا گیانده ( ،)1تعامل فااگیرا-مابری ( ،)1تعامرل
فااگیا-فعالیت ( ،)1یا گیای خو گا ان ( ،)3توجه بره بعرد نیرای و عملری ( ،)3توجره بره تفکرا واگراا (،)5
خالقیت مبنای اصلی تدریس ( ،)5باهم ز ن تعا ل دناختی ( ،)9توجه به نیازهای فا ی مخاطبان ()01
تسهیل گای یا گیای ( ،)5()4()3()0از بین با ن فضای استاس و اضهااب ( ،)0مهیا ساختن امکانرات و
مناب ( ،)0تسهیل تشکیل گاوههای یا گیای ( ،)0توجه به جو غیارسمی ( ،)0ارزدرمند انسرتن اندیشره
تمامی فااگیاان ( ،)0ارائه بازخور ( ،)0اسرتفا ه از موضروعات برهروز ( ،)3پراورش صرالحیتهرا (،)3
دناخت نیازهای فااگیاان ( ،)3نقش مشورتی مردرس ( ،)3مردیایت انرش ( ،)7()6اجرازه تردریس بره
هارسی ره چیزی باای ارائه ار ( ،)7منحصابهفا را ن بانامه باای تکتک فااگیاان ( ،)7تفاوت قائرل
ددن میان یا گیای باای آزمون با یا گیای باای عمل ( ،)7فااهمسرازی فاصرتهرای ترازه و متنرو ()9
احتاام به استقالل فکای و ذهنی فااگیا ( ،)9طاح سااتت باز ( )03تشویق ایدههای خالق ( )03تقویرت
فاصلهای متغیا ( ،)03تقویت انگیزه رونی ( ،)03استفا ه از حالتهای هشیاری پایینتا ( ،)03اسرتفا ه از
تکنیکهایی مثل بستن چشمها و اندیشیدن ر حالت ریلکس به مسائل ( ،)03استفا ه از الگوهای سازمانی
بهعنوان مدرس ( ،)01خالق بو ن ( ،)5()4بهروز بو ن ()4
پاوژه محور ( ،)0مسئله محور ( ،)9()0روشهای فعال ( ،)1()0بدیعه پا ازی ( ،)1بارش مغرزی (،)8()1
حل مسئله ( ،)4(Self-education ،)1تدریس مشاررتی ( ،)4مباحثه ( ،)4مباحثه سقااطی ( ،)4بارش مغزی
( ،)6(Elearning،)5ورههای موک ( ،)6یا گیای مشاررتی ( ،)7یا گیای ر حرین ررار ( ،)7حرل مسرئله
( ،)7یا گیای از همدیگا ( ،)7یا گیای گاوهی ( ،)7بازی نقش ( ،)8رارگاهی ( ،)01ارتشافی ( ،)03بحث
گاوهی ( ،)03یا گیای ر حد تسلط ()3
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فضا و جو یا گیای

بایدهای فضا

نبایدهای
فضا
منطق
ارزشیابی
هدف
ارزشیابی

ارزدیابی

ویژگی
ارزشیابی

نقش مربی
مالک
ارزشیابی

نوع ارزشیابی

فضای مبتنی با احتاام ،وستی و محبت ( ،)9()0فضای مبتنی با دا ی ( ،)0فضای مبتنی برا براهم برو ن
( ،)0فضای مبتنی با از هم یا گافتن ( ،)0فضای مبتنی با اعتما و اطمینان ( )9فضرای مبتنری برا مسرئله
( ،)00()9توجه به رسالت و اهداف و فاهنگ سازمان ( ،)01()4()0رمک به خلق اندیشههرای بهترا (،)0
توجه به ارگونومی ( ،)8()1تسهیل گای تعامل ( ،)9()1تسهیلگای تفکا ( ،)9تسهیلگای عمل خالق (،)9
مشاررتی ( ،)01()1توجه به محیطهای غیارسمی ( ،)1توجه به محیطهای خارج رالس ( ،)1جو تعراملی
( ،)3جو مشاررتی ( ،)3فاهنگ برازخور ا ن ( ،)3اطرال فااگیراان از انتیرارات آموزدری ( ،)3فرااهم
ساختن زمینه یا گیای بیشتا توسط خو فااگیاان ( ،)3فااگیاان بهعنوان تولیدرننرده انرش ( ،)3رویکرا
ساختن گاا ( )3منعه ( ،)4پویا ( ،)4هدایت رننده ( ،)4جو حمایتی ( ،)4توجره بره انگیزاننردههرا (،)4
توجه به نیاز فااگیاان ( ،)4تسهیلگای مدیا ( ،)5استفا ه از تکنولوژی آموزدی ( ،)03()5تماررز گاوهری
روی مسئله ( ،)5استفا ه از رنگها و طاحها ( ،)8تاغیب به بیان ایردههرا و تفکراات ( ،)8ثبرت و ضربط
تجابیات ( ،)7ایجا طوفان فکای ( ،)8آزا ی عمل ( ،)03()9حرق انتخراب ( ،)9آرام ( ،)9صرمیمی (،)9
محیط حمایترننده و پرا اش هنرده ( ،)01رگیاسراختن فااگیراان ( ،)00همردلی ( ،)01تفکرا واگراا و
غیارانونی ( ،)03وجو فضای تزم باای خالقیت ( ،)03رنتال استاسهای محیهی و دغلی ( )03استفا ه
از تصاویا ( ،)03یا گیای ر محیط واقعی ()03
عدم نیاز به رقابت ( ،)0عدم رلیشهای بو ن ( ،)4عدم وجو موان بورورااتیک ( ،)5عدم تاس از تحقیرا
( ،)9عدم تاس از تمسخا ( ،)9عدم تاس از تهدید ()9
 ،)3( Assessment for learning ،)6()3(Assessment as learning ،)3(Assessment of learningارزدیابی
ر خدمت تعالی ()7
یا گیای خو تنییم ( ،)0بهبو فا ( ،)0یا گیای نحوه یا گیای ( ،)0ارزدمند انستن قضراوت فااگیراان
( ،)0فاایندهای عالی فاادناختی ( ،)3عمق بخشیدن به یا گیای ( ،)3سازمان هی یا گیای ( ،)3توجه بره
رسالت سازمان ( ،)4توجه به اهداف رالن سازمان ( ،)4تناسب محصول با رسالت سازمان ( ،)4توجره بره
ریفیت و رمیت محصول ( ،)4توجه به فاایند ( ،)4توجه به روندا ( ،)4توجه به باوندا ()4
فاایندمحوری ( ،)0حل مسائل واقعی ر محیط رار ( ،)0توسعه فاهنگ یا گیای ( ،)0توجه به زمران (،)1
توجه به هدف ( ،)1توجه به ماج ( ،)1ارزدیابی ر مااحل مختلر ( ،)3توجره بره صرالحیتهرا (،)5
مقایسه پیشافت فا با خو ش ( ،)5عدم مچگیای ( ،)7لزوم پودش ا ن فااگیاان توسرط یکردیگا (،)7
ا ن آزا ی عمل به فااگیاان ( ،)9توجه به عالقه فااگیاان ( ،)01استفا ه از تشویقهای غیامنتیاه ()03
توجه به نقش فااگیا ( ،)0تسهیلگای ( ،)0آدنایی با خالقیرت ( ،)8رگیاسراختن مخاطبران ر ارزدریابی
( ،)9عدم ایجا استاس توسط ارزدیابی ( ،)03استفا ه از سیستمهای تشویقی بهجای تنبیهی ()03
سیالی ( ،)00اصالت ( ،)00تازه بو ن ( ،)00راربا ی بو ن ( )00اصیل و جدیرد برو ن ( ،)03پاسریدن سرااتت
تازه ( )03ارائه پاسخهای زیا باای یک ساال ( ،)03ربط ا ن موضوعات بیربط به یکدیگا ()03

بافت سازمانی

تیم خو گا ان و خو ارزیراب ( ،)5()9()7()0ارزدریابی همکارانره ( ،)9()5()0برازخور ( ،)1ارزدریابی
آغازین ( ،)8()3ارزدیابی تشخیصی ( ،)3ارزدیابی تکوینی ( ،)3ارزدیابی فاایند ( ،)3ارزدیابی پیامدمحور
( ،)4خو ارزیابی ( ،)5ارزدیابی ریفی ( ،)5ارزدیابی توصریفی ( ،،)5پورتفولیرو ( )6نیرارت رونری (،)7
اولویت ا ن به ارزدیابی تیم بهجای ارزدیابی فا ( ،)7ارزیابی فااینرد و محصرول ( ،)4()9آزمرونهرای
بازپاسخ ( ،)9آزمونهای عملکا ( ،)01()9ارزدیابی از طایق پاوژه ()01
نقش یا گیای و خالقیت ر ارتقرا ( ،)01()5()3()0برازخور ا ن بره فااگیراان ر محریط ررار توسرط
همکاران و مشتایان ( ،)0جلرب رضرایت مشرتایان ( ،)0ایجرا تعامرل بهترا برا همکراران ( ،)0سرازمان
فاصت آفاین ( ،)3توجه به فاهنگ سازمان ( ،)5تشویق ررارآفاینی ( ،)5باگرزاری جشرنواره ( ،)5ایجرا
بستاهای تزم ( ،)6فضای بهاهگیرای از فنراوری ( ،)6بهرا ا ن بره ایردههرای خرالق ( ،)8نیرام پرا اش
خو گا ان ( ،)7نیام جباان خدمت خو گا ان ( ،)7نیام تشویق خو گا ان ( ،)7هماهنرگسرازی منراف
فا ی و تیمی و سازمانی ( ،)7پویایی نیام جباان خدمت ( ،)7تشویقهرای مرا ی (،)03()01()01()7()1
اتصال عملکا افاا به نیام جباان خدمت ( ،)7نیازسنجی صحیح ( ،)01تفویض اختیار ( ،)01اسرتفا ه از
اساتید تااز اول ( ،)01استفا ه از ماارز آموزدری ترااز اول ( ،)01معافری رویرههرای باترا ( ،)01معافری
سازمانهای باتا ( ،)01توجه به خانوا ه راررنان ()01
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انگیزانندههای
درونی
برای تبدیل
خالقیت به
دغدغه
کارکنان

الزامات
سازمانی

اعتما به فااگیاان ( ،)03()0تغییا فا ( ،)0نیاز به دایستگی ( ،)03()3()0توانایی ر حل مسرائل واقعری
( ،)0رضایت از خو ( )0خلق فاصتهای یا گیای متنو ( ،)3ارتباط فاصتهای یرا گیای برا نیازهرای
دناختی و فاادناختی فااگیاان ( )3به فعل رآور ن استعدا ها ( ،)3احساس یده دردن فرا ر سرازمان
( ،)3احساس ارزدمند دما ه ددن توسط سازمان ( ،)3تفویض اختیرار و مسرئولیت ( ،)03()7()6()4ر
اختیار قاار ا ن امکانات ( ،)4ر اختیار قاار ا ن فاصت آزمایش ( ،)4توجه به فاانیازهرا ( ،)4()3آزا ی
عمل ( ،)03()6تمارزز ایی ( ،)6مشاررت ر تصمیمگیای ( ،)6لزوم پاسرخگویی ( ،)7تقویرت یرا گیای
تیمی ( ،)7غنیسازی دغل ( ،)7تشویقهرای معنروی ( ،)7توسرعه عمرو ی و افقری ( ،)7افرزایش تعردا
ساویسهای یک دغل ( ،)7افزایش عمق و تخصصهای مور نیاز یرک درغل ( ،)7تناسرب آمروزش برا
نیازهای دغلی ( ،)9تناسب آموزش با نیازهای فا ی ( ،)9اجاای خالقانره ورههرا ( )9توجره بره عالقره
فااگیاان ( ،)01ارتباط با نیازهای روزماه ( ،)00دایک انستن خو ر سو یا زیان دارت ( ،)03نیاز بره
خو مختاری ( ،)03نیاز به قدرت ( ،)03اطمینان فااگیاان از استقبال مسئوتن از ایردههرای خالقانره (،)03
احتاام به فااگیاان ()03
جذب مناسب ( ،)4روحیه رمال طلبی فااگیاان ( ،)4جذب راررنان خالقیت خرواه ( ،)4جرذب راررنران
نوآور ( ،)4جذب راررنان تحولگاا ( ،)4جذب راررنان رمالگاا ( ،)4عدم قناعت به وضر موجرو (،)4
عدم عالقه به ثبات ( ،)4دخصیت پویا ( ،)4غنیسازی دغل ( ،)4تراویج فاهنرگ عملکرا ی ( ،)7نیرام
جباان خدمت نتیجه گاا ( ،)7توسعه فاهنگ عملکرا ی ( ،)7توجره بره خالقیرت ر تمرامی فااینردها و
فعالیتهای سازمانی ( ،)8استقبال از ایدههای خالق ( ،)9فاهنگسازمانی خرالق ( ،)9محریط خرالق (،)9
نیاوی انسانی خالق ( ،)9رهبای خالق ( ،)9ر نیا گافتن سهم بیشتا باای آموزش ر ضروابط سرازمان
( ،)01حمایت از خالقیت ر سازمان ( ،)5لزوم همکاری بهمنیور تحقق داخصها ( ،)7تراویج نیراز بره
یا گیای و خالقیت ( ،)7مشخص بو ن مسئولیت و سهم راررنان ر بهبو داخصها ( ،)7عیب انسرتن
عدم توانایی ر بهبو داخصهای خو ( ،)7تفرویض اختیرار و مسرئولیت از طراف سرازمان ( ،)7لرزوم
پاسخگویی راررنان ( ،)7محیط بخشندگی ادتباه ( ،)7اجازه ا ن باای ادتباه ( ،)7یا گافتن از ادتباه (،)7
اعهای فاصت باای خها را ن ،ردد ررا ن و یرا گافتن ( ،)7عیرب برو ن نرا انی ( ،)7گرارانتی ررا ن
خهاهای صا قانه توسط سازمان ( ،)7عدم تفکیک محیط یا گیای از محریط ررار ( ،)7نگراه بره مسرائل و
نواقص بهعنوان عالئمی باای بهبو ( ،)7لزوم تاسیم آینده رودن توسط سرازمان ( ،)7تقویرت و تشرویق
رار تیمی ( ،)7هماهنگسازی منراف فرا ی ،تیمری و سرازمانی ( ،)7رهبرای مشرفقانه ( ،)7انتقرال حرس
اعتما بهنفس به راررنان ( ،)7ایجا فضاهای خهاآفاینی ( ،)7سرازمان یا گیانرده و یا هنرده (،)7()6()0
سازمان عملگاا ( ،)7سازمان داخص محور ( ،)7ارائه نقصها و راستیها و نیازها از طاف راررنران (،)7
خالق بو ن محیط رار ( ،)9آما گی مدیاان باای دنیدن اندیشههای نو ( ،)9تشرویق رراوش و روشهرای
نوین توسط مدیاان ( ،)9لزوم ارتباط دبکهای راررنان ( ،)5ارتباط راحت مدیا و زیامجموعه ( ،)5ارتباط
راحت همکاران با یکدیگا ()5

پرس سوم :اراحی الگدو ررنامده درسدی ما ندی ردر
خالقیت در دانشگاه سازمانی ک ام است؟
تحلیل ااالعاا حاصل از ای هها مخ لف در اسدناد
داخلی و رین المللی و مصاحاه ها را رویکدرد اسد قرایی و
تحلیلی منجر ره شناسایی مؤلفدههدا و مفروضداا مد ل
ررنامه درسی ما نی رر خالقیدت شد  .در ایدن پد وه
مفدداهی ردده معنددا ااقددها از محددرکهددا دارا
وی گیها مش رک رهکارررده ش و مقوالا رده معندا
مجموعه ا از مفاهی دارا وی گدی هدا مشد رک کده

ریانگر اصول حاک رر م ن هتد ن مدورد اسد فاده قدرار
گرفت .پ وهشگر ردا اسد فاده از مفداهی کلید حدوزه
ررنامه درسی عناوین را ره مقوالا اخ صا داد .در این
م ل حل متائل سازمانی دارا محوریت است و تمدامی
مؤلفهها ررنامه ما نی ردر متدائل سدازمانی اراحدی و
اجرا می شون  .این م ل دارا پنج مؤلفه هد ف ،تجررده
یادگیر  ،سازمار دهی ،روش تد ریس و ارزشدیاری و دو
مفروضه فضا و جو یادگیر و رافت سازمانی را محوریدت
حل متلله خالق است که در ادامه معرفی میشون .
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ه ف :ه ف م ل فوق پرورش تواندایی تفکدر خدالق
فراگیرار رهمنظور حل خالق متائل است .مقدوالا ایدن
مؤلفه عاارا ان از :پی نیاز تحقق اه اف ،منطق ت وین
اه اف ،مناع شناسایی اه اف ،وی گی اهد اف ،مخااد
اه اف ،ال اماا ت وین اه اف.

تجرره یادگیر  :یادگیر زمانی اتفاق مدی اف د کده
فراگیر را متللها سازمانی مواجه شود و ردرا حدل آر
فعاالنه فعالیتها پدی ریندی شد ه و پ ید ار شد ه را
انجام میده و دستکار مدیکند  .یدادگیر در ایدن
م ل ره صورا مت قی را متائل سدازمانی ارتاداط پید ا
میکن  .فراگیرار در این م ل حق ان خاب فعالیتهدایی
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که در کالس اتفاق مدیاف د را دارند و قادرند متدائل
واقعی و احتاس شد ه خدود را در کدالس درس مطدرح
کنن  .مقوالا این مؤلفه عادارااند از :منطدق فعالیدت،
ه ف فعالیت ،وی گی فعالیت ،نق مرری ،نق فراگیدر،
شیوه اجرا فعالیت.
سازماردهی :سازماردهی در این م ل ره تنظی روارط
میار عناصر ررنامه میپردازد و حلقه اتصال اراحی ررنامه
و اجرا آر است .مجموعه اصدولی کده در سدازماردهدی
م ل فوق وجود دارد منجر ره تتهیل فراین حدل متدلله
خالق میگردد .مقوالا ایدن مؤلفده عادارااند از :هد ف
سازماردهی ،اصول سازماردهی ،نوع سازماردهی.
روش تد ریس :در ایددن م د ل الگددو و روشددی خددا
رددهمنظددور تد ریس مد نظددر نیتددت و فرایند آمددوزش
میتوان رهتاع موقعیتها مخ لف ردهصدورا اق ضدایی
تغییر کن اما عموماً فنونی مانند تجتد  ،تمرک یداری،
فعالیدددتهدددا حرک دددی،TRIZ ،SCAMPER ،CPS ،
ت اعی آزاد مورد اس فاده قدرار مدیگیدرد .در ایدن مد ل
مررددی ردده اراحددی فعالیددت مدیپددردازد و تعامددل میددار
فراگیرار را فعالیت و را یک یگر را ترغی میکن  .مرردی
همچنین رهمنظور تحریک تفکر ره ارح سؤال و وارسدی
آرها میپردازد و فضایی آکن ه از حمایدتهدا عداافی
خلق میکن تا فراگیرار رده مشدارکت در فعالیدت هدا
یادگیر ترغی شون  .مقوالا این مؤلفه عادارااند از:
منطق روش ،وی گی روش ،نق مرری ،نوع روش.
ارزشیاری :گرای ارزشدیاری در ایدن مد ل ردهسدو
رویکردها تکوینی ،رازپاس و کل گراست .در این م ل
روش ها غیررسمی و نوآورانده ردرا ارزیداری عملکدرد
فراگیرار و آگاهی از مید ار دسد یاری آرهدا رده اهد اف
اتخاذ میشدود .در مد ل حاضدر ارزشدیاری شدامل ارائده
رازخورد صادقانه و یار رسانن ه مرری ره فراگیرار اسدت
و مرری و فراگیر میتوانن هر دو در ایدن فرایند حضدور
داش ه راشن و خودارزشیاری و ه ارزشدیاری و ارزشدیاری
در حددین انجددام دادر کددار رتددیار مددورد تأکی د اسددت.
ارزشیاری در این م ل معموالً مت مر ،راز و انعطافپدذیر

است .مقوالا این مؤلفه عاارا ان از :منطدق ارزشدیاری،
ه ف ارزشیاری ،وی گی ارزشدیاری ،نقد مرردی ،مدالک
ارزشیاری ،نوع ارزشیاری.
فضا و جو یادگیر  :در ایدن مد ل محدیط یدادگیر
پش یاار و حامی خالقیت و تفکر فراگیدرار اسدت .ایدن
محیط فضایی سرشار از اع مداد در کدالس درس حداک
مددیکندد و فراگیددرار در آر احتدداس خطددر و ته یدد
نمیکنن و میتوانن ای هها خود را را دیگرار در میار
رگذران  .فضا و جو یادگیر در این م ل تحریدککنند ه
کاوشگر و حل متلله و سرشار از محادت و همد لی و
گشودگی نتات ره ان یشهها و اید ههدا ج ید اسدت.
مقوالا این مؤلفه عاارا ان از :رای ها فضا و ناای ها
فضا.
رافت سازمانی :در این م ل رافت سدازمانی مجموعده
ال اماا و انگی انن ه هایی است که دانشدگاه سدازمانی در
رت ر آر فعالیت میکن  .رافدت سدازمانی در مد ل فدوق
محرک کارکنار سازمار است و آر ها را ره حدل متدلله
خالق ترغی می کن  .رافت سازمانی فضا و جو یادگیر
را رهصورا مت قی تحت تأثیر قرار میده و مؤلفهها
ررنامه درسی نی ره صورا غیرمتد قی تحدت تدأثیر آر
قرار میگیرن  .رافت سازمانی محاط رر دانشگاه سدازمانی
روده و فرهن غال رر سازمار را شکل میده  .مقوالا
این مؤلفه عادارا اند از :انگی انند ههدا ریروندی ردرا
تا یل خالقیت ره دغ غده کارکندار ،انگی انند ه دروندی
رددرا تا د یل خالقیددت ردده دغ غدده کارکنددار ،ال امدداا
سازمانی.
بحث و نتیجهگیري

ه ف پ وه حاضر ارحی م ل ررنامه درسدی ما ندی
رر خالقیت در دانشگاه سدازمانی ردود .تحلیدل ااالعداا
گردآور ش ه منجدر رده شناسدایی پدنج مؤلفده هد ف،
فعالیت یادگیر  ،سازماردهی ،روش ت ریس و ارزشیاری
و دو مفروضه فضا و جدو یدادگیر و رافدت سدازمانی ردا
محوریت حل متلله خالق ش .
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رافت سدازمانی کده شدامل مقدوالا انگی انند ههدا
ریرونی ،انگی انن هها درونی و ال امداا سدازمانی اسدت
مانا م ل فوق را تشکیل میده  .فضا و جو یدادگیر
متد قیماً از رافددت سددازمانی تددأثیر مدیپددذیرد و شددامل
مقوالا رای ها و ناای ها فضا است .اه اف ،فعالیتها
یادگیر  ،سازماردهدی ،روش تد ریس و ارزشدیاری کده
مؤلفه ها پنج گانه م ل را تشکیل میدهند همگدی در
راس ا تحقق رخشی ر ره متائل شناسایی ش ه در این
مفروضه هتد ن  .ایدن متدائل محوریدت مد ل فدوق را
تشکیل میدهن  .یاف دههدا پد وه حاضدر ردا ن دایج
پ وه یوسفزاده ( )Yousefzadeh, 2010و مطالعداا
ف حددی واجارگدداه ( ،)Fathi Vajargah, 2007تددایلر
( ،)Tyler, 1949تارا ( )Taba, 1962و اکر ،کوپر و همیدر
( )Akker, Kuiper & Hameyer, 2003در ارتاداط ردا
مؤلفهها ررنامه درسی ما نی رر خالقیدت همتدو ردود.
در این م ل انگی انند ه هدا ریروندی و دروندی درصد د
رددرآوردر نیازهددا و فرانیازهددا فراگیددرار در راسدد ا
دس یاری ره ای ه ها خالقانه هت ن  .نق  ،فروغی ارر ،
شددفیعپددور مطلددق ( &naghsh, Foroughi Abari
 )Shafiepour, 2015نی در پ وه خود دریاف ند کده
میار توجده رده نیازهدا فراگیدرار ردا خالقیدت رارطده
معنادار وجود دارد .عالوه رر انگی انن ههدا ،فضدا و جدو
یادگیر نی در ایدن مد ل فضدایی ما ندی ردر اح درام،
دوس ی و محادت و تدومم ردا شداد اسدت .افشدارکهن،
ملکددددی ،مهرمحمدد د  ،مهدددداجر و ضدد دیاییمهددددر
( AfsharKohan, Maleki, Mehr Mohammadi,
 )Mohajer, Ziaee Mehr, 2016نید مع ق ند پدرورش
خالقیددت نیدداز ردده فضددایی متدداع دارد .از نظددر آرهددا
خالقیت ساخ ارشکنی اسدت و قدرار گدرف ن در معدرض
فضا ان آمی ره دلیل درگیر سداخ ن هدر دو نیمکدره
مغ و فعالیت شاکها آر در حین رروز خند ه ناشدی از
شوخ ااعی می توان زمینه ساز خالقیت راشد  .هد ف در
این مد ل واضدح ،مشدخ و وید ه اسدت .همچندین در
ت وین اه اف الزم است ره ظرفیت و عالیق فراگیدرار و

نیازها آرها توجه شدود .ایدن یاف دههدا ردا یاف دههدا
مدددددذروحی ،شدددددرفی و مقددددد م ( Mazboohi,
 )Sharafi&Moghaddam, 2012همتدویی دارد .آرهدا
مع ق ن که اه اف ررنامه درسی ما نی رر خالقیت الزم
است رر اساس نیازها آموزشی فراگیرار راشد و ردرا
م ص یار ،م رسار و فراگیرار واضح و شفاف راشد و از
ریددار اهد اف کلددی و غیرقارددل دسد یاری پرهید گددردد.
فعالیت یادگیر در این م ل ما ندی ردر حدل متدلله و
فعالیت فراگیرار است .این یاف ه ها را یاف هها کریمدی،
نصدددر و شدددریف ()Karimi, Nasr&Sharif, 2016
همتویی دارد .آرها مع ق ن که آشنا ساخ ن فراگیدرار
را روش ها پ وهشی و حل متلله الزمده دسد یاری رده
توانایی هدا مدرتاط ردا سدطوح رداال شدناخ ی مانند
خالقیت است .در این م ل ررا سازماردهی فعالیتهدا،
توجه وی ه ا ره نق فراگیرار و فعال نگهداش ن آر هدا
می شود .این یاف ه ها ردا یاف دههدا مدذروحی ،شدرفی و
مقدد م ()Mazboohi, Sharafi&Moghaddam, 2012
همتویی دارد .همچنین در این مد ل ردر سدازماردهدی
ه زمدار افقدی و عمدود توجده مدیشدود .یوسدفزاده
( )YoosefZadeh, 2010نید مع قد اسدت در اراحدی
ررنامه درسی مهاراهدا فکدر (تفکدر خدالق و تفکدر
ان قاد ) الزم است ره سازمار دهی افقی (مدواز سداز
رش ه هدا ،ردینرشد ها و فرارشد ها ) و سدازماردهدی
عمود (ساده ره مشکل ،کل ره ج ء ،مارپیچی ،سداخ ار
دان  ،عالقه ره دیتیپلین ها ،عینی ره ذهنی و متلله تا
کشف) توجه شود .روش تد ریس توصدیه شد ه در ایدن
م ل ما نی ردر تفکدر فراگیدرار و فعدال اسدت .ویتدی،
ایمانی ،کرد نوقداری ،فرهداد و رهدروز ( Veisi, Imani,
 )Kordnoghabi, Farhadi, Behrooz, 2014نیددد
مع ق ن آموزش ره کمک روش ها فعدالی نظیدر تفکدر
اس قرایی رر رش خالقیت فراگیرار مؤثر اسدت .در ایدن
م ل رر روشهایی مانن روشها پروژه محدور ،متدلله
محور و حل متلله و روشها وارت ه ره موقعیت تأکی
مددیشددود .مددذروحی ،شددرفی و مقدد م ( Mazboohi,
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 )Sharafi&Moghaddam, 2012و یوسددددددفزاده
( )YoosefZadeh, 2010نی مع ق ن ارائه یک شیوه یدا
یک ررنامه درسی خدا آمدوزش خالقیدت کده قارلیدت
کارررد ررا تمامی موقعیت هدا را داشد ه راشد  ،مقد ور
نیتت و رر روشهایی از قایل روشها پروژه ،تجرری و
عملی و حل متلله در ت ریس خالقیت تأکی میکنند .
ارزشیاری در این م ل یکی از مه تدرین متدلولیتهدا
م رس است و م رس نیاز ره داند و مهدارا کدافی در
این زمینه دارد .شفیعپور مطلق و راس ی ررزکی ( Shafi
 )Poor Motlagh&Rasti Barzaki, 2016نی مع ق ند
روشهدایی کدده فراگیدرار ارزشددیاری مدیشددون یکددی از
ررجت هترین عوامل کالسی است که میتوان رر انگی ش
و رهتاع آر خالقیت آرها تأثیرگذار راش .
توسدددعه و توانمن سددداز فراگیدددرار در دورههدددا
آموزشی ردهمنظدور رهدرهمند فدرد از مدوها ی چدور
خالقیت ،مت ل م رت رساز مناس و تمدرین مد اوم و
اصددولی مهدداراهددا تفکددر خددالق و توانددایی و مهددارا
م رسار در اس فاده از تکنیکها تقویدت تفکدر خدالق
است .رر اساس یاف هها پ وه حاضر رافت سازمانی و
فضا و جو یادگیر دو مفروضه اساسدی در مد ل ررنامده
درسی ما نی رر خالقیت را ره خود اخ صا میدهند .
اس قرار م ل حاضر متد ل م فدراه سداخ ن امکانداا و
منارع غنی و م ناس را تفداواهدا فدرد فراگیدرار و
متائل م نوع و م ع د پ ی ارشد ه سدازمار اسدت .ایدن
فضا ره فراگیرار اجازه میده را توجه ره نیازها و عالیق
خود ره یادگیر پرداخ ه و فراین یادگیر را رهصدورا
شخصی مد یریت کنند  .رده همدین منظدور الزم اسدت
فضایی راز و ر ور فشار و اس رس ردرا ثادت اید ههدا و
نظراا فراگیرار فراه آی تدا آر هدا ر وانند تفکدراا و
ای هها گذش ه را ره چال رکشن و حرفی نو ر نند و
ای ها تازه ارائه کنند  .عناصدر پدنجگانده مد ل نید در
راس ا تحقدق همدین رسدالت و حدل خالقانده متدائل
اراحی و اجرا میشون  .ازآنجاکه تمامی عناصر م ل ردر
حل متدلله خدالق سدازمار م مرکد مدیشدود توصدیه

میشود سازمارها کشور ردهمنظدور پدرورش و تقویدت
توانایی تفکدر خدالق در کارکندار خدود و حدل خالقانده
متائل سازمانی زمینه الزم جهت اس قرار م ل حاضدر را
فراه سازن تا از م ایا ررخوردار از کارکندار خدالق
رهرهمن شون .
الزم ره ذکر است این پ وه اگرچه رده ارائده مد ل
ررنامه درسی ما نی رر خالقیت پرداخ ه است اما از ایدن
منظر که جامعه پ وه مح ود ره سازمارها خ ماتی
رودهان و اسناد راالدس ی سازمارهدا مخ لدف ال امداا
م فاوتی را ره دانشگاه ها سازمانی تحمیل مدیکند ردا
محدد ودیتهددایی مواجدده رددوده اسددت و الزم اسددت در
پ وه ها رع مورد توجه قرار گیرد.
سپاسگزاري

ایددن پ د وه ررگرف دده از رسدداله دک ددر در دانشددک ه
روانشناسی و علوم ترری ی دانشگاه عالمه اااااایی (ک
رساله  )2299006است .نویتن گار مقاله رر خدود الزم
م دیدانن د از همکددار و متدداع ا کارکنددار موستدده
اع اار کوثر و همه ع ی انی که در ایدن پد وه مدا را
یار نمودهان سپاسگ ار نماین .
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