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چکیده
امروزه سازمان ها برای دستیابی به جديدترين فناوری و منابع قدرت با يکديگر به رقابت می پردازند.مواجهه مؤثر با رقبا
مستلزم در اختیار داشتن نیروهای انسانی توانمند می باشد و اين از وظايف نظام های آموزشی است که موفقیت ،ايده ها،
برنامه ها ،شیوه های نوين رقابتی و استفاده درست از آنها را به کارکنان بیاموزندد .بدرای رسدیدن بده ايدن مهدد ،اهددا
آموزشی يک سازمان بايد حامل پیام های خالق باشد .چنین رويکردی به نظام آموزش به عنوان يکی از اجدزای الدلی
استراتژی سازمان کمک خواهد نمود تا در اثر گذاری بر مهارت های ذهنی و شیوههای يادگیری کارکنان بده گونده ای
که منجر به ايجاد تفکر نو و انتقادی برای کشف مجهوالت و ارايه راه حل گردد نقش مؤثری را ايفا نمايد.
مؤلف در اين مقاله در مقام پاسخگويی به اين سؤال است که کدام متغیرها ،با چه میزان تأثیر و چه نوع تعاملی می توانند
به شکلگیری ايده های نو در برنامه ها و روش های آموزشی کمک نموده و به پرورش کارکنان خالق منجر شوند.

کلمات کلیدی :خالقیت ،یادگیری ،آموزش
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 oمدیر آموزش شرکت صاایران -تلفن  22827801و نمابر 22827377

مقدمه
در عصر حاضرکه شاهد رقابت فشرده سازمان هابرای دستیابی به جديددترين فنداوری و مندابع قددرت هسدتید ،کارکندان
خالق و لاحبان انديشه نو به مثابه گرانبهاترين سدرمايه سدازمان از جايگداه رفیعدی برخدوردار هسدتند .مواجهده مدؤثر بدا
تحوالت فزاينده محیطی در گرو خالقیت است و از آنجا که تأمین اهدا

سدازمان مسدتلزم در اختیدار داشدتن نیروهدای

انسانی توانمند می باشد ،اين از وظايف نظام های آموزشی است که با ارايه مستمر ايدههدا ،برنامده هدای جديدد و روش
های نوين آموزش ،کارکنان را به گونه ای پرورش دهند که قادر باشند به تنهايی تصمید بگیرند ،راهحل های تازه برای
مسائل پیدا کنند و در قبال کار احساس مسئولیت نمايند ]1[ .شکل گیری چنین مزيتی نه تنها به بهبود کیفی محصدوالت
و توسعه بازار موجود خواهد انجامید بلکه باعث ايجاد بازارهای جديد و شکلدهی به محیط نیز میشود.
با وجود اينکه تحوالت محیطی ،سازمان ها را در برابر دو راه خالق بودن يا از بین رفتن قرار داده است ولی آنها معموالً
درك درستی از عوامل مؤثر برشکلگیری خالقیت 1نداشته و نمیدانند چگونه کارکنان خود را خالقانه پرورش دهند.
آنچه که در اين مقاله به آن پرداخته خواهد شد آن است که کدام متغیرها ،با چه میزان تأثیر و چه نوع تعاملی می توانند
به شکلگیری ايده های نو در برنامه ها و روش های آموزشی منجر شده و به پرورش کارکنان خالق بیانجامند.
برای پاسخگويی به سؤاالت فوق ،تعريف و ضرورت پرورش خالقیت در سازمان در بخش اول مقاله مورد بررسی قدرار
می گیرد.در بخش دوم ،در مورد مؤلفه های خالقیت بحث خواهد شد .نظريه های يادگیری و آموزش خالقانده ،محدور
اللی بخش سوم مقاله را تشکیل می دهد.در پايان نیز جمع بندی و پیشنهادات ارائه خواهد گرديد.
خالقیت
گیلفورد 2خالقیت را مرتبط با مجموعهای از توانايیها و خصیصههای هر فرد می داند.او معتقد اسدت کده نبايدد فقدط از
زاويه فراوردههای ابداعی به خالقیت نگريست .بلکه بايد آن را به عنوان استعداد ذهنی بالقوه که به درجات مختلدف در
همه افراد اعد از کوچک و بزرگ وجود دارد مورد مطالعه قرار داد ]2[.اسدترنبرگ،3خالقیدت را بده کدارگیری تواندايی
های ذهنی برای ايجاد يک فکر يا مفهوم جديد تعريف می نمايد ]3[ .گیزلین ،4نیز خالقیت را به ظرفیدت ديددن روابدط
جديد ،ايجاد انديشه های غیرمعمول و فالله گرفتن از روش ها و الگوهای سنتی تعبیر نموده است]4[.

1.Creativity
2.Gilford
3.Strenberg
4.Ghiselin
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ضرورت پرورش خالقیت
مهمترين دلیل نیاز به خالقیت ،بروز چالش است .امروزه سازمان ها در تمام دنیدا بدا دو چدالش جهدانی شددن 5و رقابدت
مواجه می باشند و راه غالب شدن بر آنها دستیابی به ايده ها ،برنامه ها و شیوه های نوين در مواجهه با آنها مدی باشدد]5[.
برای رسیدن به اين مهد ،اهدا

آموزشی يک سازمان بايد حامدل پیدام هدای خدالق باشدد .بده بداور فاسدکو ،6آمدوزش

آفرينندگی و ايجاد قدرت خالقیت در کارکنان مهمترين مسئولیت پرورشی نظام آموزش کارکنان مدی باشدد ]6[.چندین
رويکردی به نظام آموزش به عنوان يکی از اجزای اللی استراتژی سازمان کمدک خواهدد نمدود تدا در اثدر گدذاری بدر
مهارت های ذهنی و شیوههای يادگیری کارکنان به گونه ای که منجر به ايجاد تفکر نو و انتقادی برای کشف مجهوالت
و ارايه راه حل گردد نقش مؤثری را ايفا نمايد.
مؤلفه های خالقیت
خالقیت دارای سه مؤلفه اللی مسألهيابی ،7ايدهيابی 8و اجرای ايدهها 9می باشد .هر کدام از اين مؤلفه ها مبتندی بدر سده
عامل فردی ،گروهی و سازمانی هستند که ذيالً به آنها اشاره خواهد گرديد:
 عوامل فردی :متشکل از دو شاخص توانمندی 10و ويژگی های شخصیتی 11است.
 شاخص توانمندی شامل هوشمندی ،12دانش کاری 13و مهارت فنی 14است. ويژگی های شخصیتی شامل سخت کوشی ،15داشتن تصدور خدالق از خدود،16موفقیدت طلبدی ،17اعتمداد بده نفد ،18استقالل طلبی ،19ابهام پذيری 20و پذيرش ريسک 21است.
5 .Globalization
6.Fasco
7.Problem finding
8.Idea finding
9.Idea Implementing
10.Empowerment
11.Personality
12.Talent
13.Work knowledge
14.Technical Skill
15.Perseverance
16.Strong Image of the creative self
17.Achievement
18.Self-Confidence
19.Independence
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 عوامل گروهی :سه شاخص تنوع گروه ،22انسجام گروه 23و سیستد ارتباطات 24را در بردارد.
 تنوع گروه شامل ترکیبی از افراد درون سازمان و برون سازمان است. -انسجام گروه شامل داشتن هد

و چشد انداز مشترك ،کمک به همگروهیها و احترام قائل شدن برای ديدگاههای

منحصر به فرد يکديگر است.
 -سیستد ارتباطات نیز برقراری ارتباط درون سازمانی واحدها و همچنین ارتباطات برون سازمانی را شامل میشود.

 عوامل سازمانی :متشکل از شاخص های سبک رهبری ،25ساختار سازمانی ، 26سیسدتد پداداش ،27جوسدازی،28
چالش پذيری ،اعتماد ،تعارض ،حمايت از ايدهها ،گفتگو و ريسکپذيری است]7[.
یادگیری سازمانی
يادگیری مؤثر به میزان درك سازمان از آموزش های خالقانه بستگی دارد« .فاسکو» يادگیری مؤثر را مبتنی بر سه سطح
زير میداند:
 سطح اول ،اساس فراگیدری خدالق را تشدکیل مدیدهدد .فراينددهای متندوع تفکدر نظیدر سدیالن ايددههدا،
انعطا پذيری ،ابتکار و همچنین عوامل شناختی مانند کنجکاوی ،عالقه ،واکنش و ريسک پدذيری کده در
يادگیری نقش دارند در اين سطح قرار میگیرند.
 سددطح دوم ،بددر فرايندددهای پیچیدددهتددر تفکددر همچددون برخددورد بددا تددنشهددای پیچیددده ،درگیددر شدددن در
تصويرسازی ذهنی و ايجاد آزادی و ايمنی روانی تمرکز دارد .دراين سطح میتوان به عوامل شناختی نظیدر
کاربرد و عوامل عاطفی مانند پرورش ارزش ها نیز اشاره کرد.
 سطح سوم ،بردرگیری فراگیر با مسائل و چالش های واقعی تأکیدد دارد .عوامدل شدناختی در ايدن سدطح
شامل تفحص مستقل ،خود جهتدهی در يادگیری ،مديريت منابع و پرورش ايده است]8[.
تورن  29،معتقد است  ،مؤثرترين روش ها در آموزش های خالقانه ،روش هايی هستند که برای ايجاد انگیدزه و فدراهد
کردن فرلت های يادگیری فعال به هر دو بعد شناختی و عاطفی توجه دارند .بهره برداری از سیموالتورهای آموزشی يا
ايجاد موقعیت هايی شبیه شرايط واقعی در آموزش تفکر خالق به کارکنان از اين نمونه اند]8[.
20.Tolerance of ambiguity
21.Tolerance of risk
22.diversity
23.Cohesiveness
24.Communication system
25.Leadership style
26.Organization structure
27.Reward system
28.Organizational climate

4

به زعد رنزولی 30،در آموزش های مبتنی بر خالقیت ،می بايست سبک يادگیری ويژه در فراگیر مد نظدر قدرار گیدرد .او
معتقداست که مربیان می بايست گرايش به کارهای خالق را از طريق عالئق فراگیران برانگیزانند .هر قدر شدت و میزان
عالقه فراگیران بیشتر باشد خالقیت بیشتری از خود نشان میدهند .روش های تدري

نیدز بايدد متناسدب بدا تواندايی هدا،

عالئق و حوزه کاری ايشان تنظید شود]3[.
همچنین از عنالر اساسی در برنامه های آموزشی سازمان ،موضوع ،محتوا و روششناسی آن اسدت .در موضدوع ،آنچده
که مهد است مجموعه اطالعات و دانش نیست بلکه راه دقیق تفکر دربداره آنهدا اسدت ،بسدیاری از کارکندان اطالعدات
زيادی از موضوع دارند ،اما راه تفکر درباره آن را نمیدانند .در محتوای موضوع ،دو مسأله مطرح است :اول اينکه يک
دوره يا واحد آموزشی ،چه موضوعاتی را بايد در برگیرد و دوم اينکه که در چه سطح از پیشرفت و پیچیدگی باشد]9[.
ري  31،بر نقش مربی ،به عنوان مشاور و سرمشق در رشد خالقیت تاکید میکند و معتقد است مربیان بايدد بده محتدوای
رشته خود تسلط داشته و از روش های گوناگون تدري

آگاه باشند و از آنها بهره ببرند ]6[.انگیدزه و عالقده مربیدان بده

کارشان نیز اهمیت زيادی دريادگیری خالقانه دارد .آمابیل ،32در الگوی غنی سازی برنامههای آموزشدی بدر گسدترش و
ترويج خالقیت در سازمان تاکید میکند .در اين الگو اهدا

زير مد نظر قرار گرفته است:

 -1برانگیختن و ارتقای خالقیت در فراگیران با استعداد،
 -2بهبود بخشیدن به کیفیت آموزش و گسترش دامنه طرح غنی سازی ؛
 -3تدوين برنامه آموزش منظد و ايجاد همکاری بین مربیان و فراگیرانی که در طرح شرکت دارند؛[]7

به زعد مؤلف بايد امکان تجربه يادگیری برای تمام فراگیران فراهد شود ،به طوری که بتوانند هر مسدیری را متناسدب بدا
توانايی های فردی ،عالئق و سبک يادگیری خود طی کنند.
خالقیت و آموزش
نظام آموزش از جنبههای مختلفی مانند شرايط محیطی ،فیزيکی ،نقش مربی ،روابط فراگیران با يکديگر و روابط آنها با
مربی بر انگیزه يادگیری و خالقیت تاثیر مستقید دارد .بر ايدن اسداس نگداه بده آمدوزش بدرای دسدتیابی بده سدطوح بداالی
اثربخشی و کارآمدی نیروی انسانی میبايست با آگاهی از میزان خالقیت وتقويت آن به دنبال تعالی مراکدز آمدوزش از
حالت سنتی به مراکزی با عملکرد عالی لورت گیرد .به گونهای که در آن بهبود مستمر يادگیری توسط همگدان اجدرا
شده و به عنوان يک فرهنگ در بین کارکنان درآيد .برای ايجاد چنین نظامی می توان اقدامات ذيل را به کار بست:
 )1آشنا ساختن مدیران و مربیان با مفاهیم خالقیتت و راهکارهتای پترورش و يقویتت آن در کارکنتان بدرای ايدن کدار
میتوان از تشکیل دورههای آموزش ضمن خدمت استفاده کرد .مديران و مربیان پ

از آشنايی با مفاهید وراهکارهدای
29.Torrance
30.Renzulli
31.Reis
32.Amabile
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پرورش خالقیت میتوانند آن را به کارگیرند و ضمن دوری از سخت گیریهای بیجا ،کارکنان را به مشدارکت فعدال
در سازمان و انجام کارهای گروهی تشويق کنند .اين گونه تدبیرها زمینه پرورش خالقیت را فراهد خواهند آورد.
 )2يغییرات اساسی در محتواهای آموزشی هرچند با استفاده از محتواهدای آموزشدی و شدیوههدای تددري

موجدود نیدز

می توان به پرورش خالقیت کمک کرد ،اما با توجه به ضرورت بهبود مستمر ،نیاز است تغییراتدی در محتدوا هدا و شدیوه
های تدري

داده شود .مثالً محتوا به طريقی ارائه شود که فقط ارايه اطالعات در سطح دانش نباشد و زمینه برای بحدث

و گفتگوی میان فراگیران فراهد گردد.
 )3يغییر در شیوه ارزیابی برای پی بردن به میزان موفقیت برنامه های پیش بینی شده می بايست نتايج بده دسدت آمدده را
ارزيابی نمود .ارزيابی بايد تا حدود زيادی رشد و خالقیدت را در فراگیدران سدنجش نمايدد .يعتدی بده جدای اسدتفاده از
سواالت تستی و تک جوابی ،بیشتر از سؤ االتی که به تفکر و ارائه نظر و عقیده فراگیر نیاز دارند استفاده شود.
 )4فعالسازی گروه های غیر رسمی از طريق فعالسازی گروه های های غیر رسمی و مبتنی بر نیازهای سازمان ،میتدوان
کارکنان را به مشارکت در امور سازمان دعوت کرد .در اين گروهای کاری فراگیران بدرای ارائده راهحدلهدای مناسدب
تشويق به تفکر می شوند و باگسترش ديد آنها خالقیت آنان نیز پرورش میيابد .اين گونه مشارکتها به افزايش اعتمداد
به نف

و خود شکوفايی فراگیران خواهد انجامید.

آموزش خالق
آموزش خالقانه يک ضرورت ويژه سازمانی به شمار می رود .آنچه در تفکر يک سازمان بايستی گنجاندده شدود آيندده
سازی و فراهد آوری شرايط آن است .ب ا اين انديشه کده بده بهبدود و تغییدر بده عندوان يدک برنامده دراز مددت و مسدتمر
نگريسته شود .در آموزش های خالقانه دو کار عمده لورت می گیرد:
الف) يعریف موضوع :مشکالت سازمان که غالباً در هالهای از ابهام بوده و کارکنان شدناخت دقیقدی نسدبت بده سداختار
مشکل و پیچیدگیهای فنی آن ندارند تشريح شده تا آنها با آشنايی دقیق و بینش روشن ،افکار نو و بکر خود را مطدرح
سازند .الزمه اين کار آن است که اوالً تعريف موضوع تا حد ممکن بسط پیدا نمايد و ثانیاً موضوع از زاويه غیر مرسدوم
تعريف گرديده و مفهوم جديدی از آن ارائه شود.
ب) ایجاد راهحل های دیگر :دوری از روش های مرسوم و ايجاد زمینه در استفاده از راهحدل هدای گونداگون ،اسداس
خالقیت است .توجه به سه عامل )1:به تأخیر انداختن هر گونه قضاوت و داوری (اولین راهحل بهترين راه حل))2،گسترش
راهحل های موجود  )3ترکیب خصلت های غیر مرتبط،زمینه را برای ارايه راه حل های خالقانه آماده می سازد.
همچنین رعايت موضوعات ذيل به تقويت آموزش های خالقانه کمک خواهد نمود:
 )1طبقهبندی موضوعات

6

اغلب موضوعات آموزشی را می توان به دو دسته موضوعاتی که شدناخته شدده بدوده و روش پدرداختن بده آنهدا معلدوم
میباشد و موضوعاتی که در آن هد مسأله و هد روش حل مسأله شناخته شده نیست تقسدید نمدود .بده همدین دلیدل الزم
است تا موضوعات و برنامه های آموزشی مورد نیاز طبقه بندی شوند.در آموزش های خالقانه ،فراگیران را مدی بايسدت
به تدريج در موقعیت هايی قرارداد که در آن هد مسأله و هد روش حل مسأله ناشدناخته هسدتند .در ايدن شدرايط هرچده
موقعیت برای چالش بیشتر آمادهتر باشد میزان خالقیت فراگیران بیشتر خواهد بود.
 )2يمرکز بر مهارت حل مسأله

روش های تدري

می بايست متمرکز بر مهارت های حل مسأله گرديده و فراگیران به استفاده از اين مهارت ها ترغیب

شوند .معروفترين روشی که به آموزش های خالقانه کمک مینمايدد روش بدارش مغدزی 33اسدت .عدالوه بدراين روش،
آموزش مهارت های پژوهشی نیز به فراگیران در يادگیری خالق کمدک مدیکندد .آمدوزش هدای روش لدحیح وضدع
کردن فرضیه و آزمودن آن توانايی های تفکر خالق را در فراگیران افزايش میدهد.
)3اهمیت دادن به دستاوردهای خالقانه

تشويق و تقويت رفتارهای خالق باعث تقويت آنها میشود .مواجهه منطقدی بدا سدؤاالت غیرمتعدار

فراگیدران ،ارزش

گذاری به انديشهها و راهحل های پیشنهادی آنان فرلت های مناسبی را برای يادگیریهای خود انگیخته کارکنان ايجاد
نموده و به آنها اين فرلت را خواهد داد تا بدون ترس از ارزيابی ،به يادگیری ،تفکر و اکتشا

بپردازند.

 )4يجربه اندوزی

حتی المقدور تجارب فراگیران به موارد محدود منحصر نگردد .الزم است تا عالوه بر شدرايط معمدول و موقعیدت هدای
متداول آموزش رسمی برای کارکنان ،فرلتهای تازه و متنوعی فراهد گردد .همچنین از ديگر اقداماتی که به تقويدت
آموزش های مبتنی بر خالقیت می انجامند می توان به اين موارد اشاره نمود:
 .5بهرهمندی از آرای روان شناسان تربیتی و جامعه شناسان در ارايه آموزش به کارکنان؛
 .6ترتیب دادن سخنرانی برای کارکنان خالق؛ ( سايرين را در معرض آموختههای ديگران قرار میدهد)
 .7تأکید بر روش های فعال در تدري ؛
 .8دادن فرلت برای بیان احساسات مثبت به فراگیران؛
 .9طراحی و ابداع موقعیت های چالش انگیز؛
 .10توجه به تفاوت های فردی در برنامه ريزی و اجرای آموزش؛
 .12پرهیز از تحمیل يک روش آموزش خاص برای کلیه فراگیران؛
 .13فراهد کردن فرلت جهت يادگیری خود انگیخته؛
33.Brain storming
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 .14دادن فرلت به فراگیران جهت طرح سواالت غیر معمول و بحث انگیز.

محیط آموزشی خالق
ابعاد يک محیط آموزشی خالق به پنج بخش تفکیک می گردد .ذيالً به هر يک از اين ابعاد پرداخته خواهد شد.
 )1بعد محیطی -اجتماعی

ساختار محیطی – اجتماعی کالس ،تاثیر زيادی در فرايند يدادگیری دارد .احسداس امنیدت ،اولدین شدرط داشدتن کدالس
خالق است .فراگیران بايد بتوانند بدون نگرانی هر نوع سؤالی را بپرسند و در بحثها آزادانه شرکت کنند .احترام متقابل
بین فراگیر و مربی ،سبب تقويت اعتماد به نف

در فراگیران میشود.

ماروين ،34ارزيابی و رقابت را کشنده خالقیت میداند .هرچندد ضدرورت ارزيدابی را نمدیتدوان انکدار کدرد ،امدا گداهی
میتوان از خود ارزيابی نیز استفاده نمود .البته اگر ارزيابی جنبه کیفی به خود بگیرد و هد

آن آگداه کدردن فراگیدر از

کارش باشد اثرات منفی آن تقلیل میيابد .رقابت نیز به احساس حقارت در فراگیران منجر میگردد ]7[ .لذا پیشنهاد مدی
شود به جای رقابت فردی بر رقابت درون فردی ،يعنی رقابت هر فرد با خودش تمرکز گردد .وجود آزادی فکر ،بیدان و
حرکت از ضروريات محیط آموزشی خالق به شمار میرود.
 )2بعد عاطفی-شناختی

پژوهشگران وجود زمینههای عاطفی – شناختی را برای رشد خالقیت ضروری میدانند .تورن

و اسدترنبرگ،کنجکاوی

و درگیر شدن با ابهام ،تخیل و توانايی خطرکردن را از مهمترين موارد خالقیت برانگیز در ساختار عاطفی -شناختی ذکدر
نمودهاند ]7[ .برای تقويت کنجکاوی ،ايجاد فرلت برای مشاهده ،آزمايش و جستجوی محیط ،پژوهش و تجربه کدردن
ضروری است .مربی توانا با ايجاد حساسیت به مسائل گوناگون سازمانی میتواند در اين زمینده نقدش مدؤثری ايفدا نمايدد.
خطرپذيری معقول و بررسی شیوه های تازه و غیر معمول ،درگیری با پیچیدگی و لذت بردن از اين درگیدری نیدز اهمیدت
زيادی در رشد خالقیت کارکنان دارد]8[ .
 )3بعد فکری

هرچند در ساختار فکری مناسب برای رشد خالقیت ،تنها تفکر واگرا مورد نظر نیست ،اما بدا توجده بده خدالج موجدود در
زمینه تفکر واگرا ،الزم است برای برانگیختن اين توانايی تالش کرد .مربیان اگدر بدرای ايددههدای غیرعدادی ارزش قائدل
شوند ،می توانند قدرت ابتکار را در فراگیران ارتقاج دهند .کیفیت سؤال مربی نیز نقشی تعیین کننده در ايدن زمینده دارد و
سبب انعطا پذيری در فراگیران میشود .مربی میتواند با تقويت کمیت ،سیالن فکر را در فراگیران افزايش دهد]6[ .

34.Marvin
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 )4بعد آموزشی

از مهمترين ابعاد عملکرد نظام آمدوزش محسدوب مدیشدود .مربدی آگداه و تواندا مدیتواندد بدا بهدرهگیدری از روش هدا و
راهبردهای خالق تدري  ،حتی محتوايی نامناسب را خالقانه تدري

کند و جو مناسب خالقیت در کالس بوجود آورد.

 )5بعد فیزیکی

ساختار فیزيکی نیز اهمیت زيادی در برانگیختن قوای خالق فراگیران دارد .بهدرهگیدری از محرکدات بصدری متناسدب بدا
موضوع آموزش ،استفاده از وسايل کمک آموزشی و ...می تواند ساختار مناسبی برای فعالیدت خالقده فراگیدران و مربدی
ايجاد نمايد.در زير نمودار الگوی رشد خالقیت در آموزش های سازمانی آورده شده است.
فنی

عملکرد مربی
مربی
ساختار شناختی
کنجکاوی

ساختار محیطی

درگیری با ابهام

امنیت-احترام-عدم ارزيابی

خطر کردن

عدم رقابت

عمومی

تخیل
ساختار فکری

يخصصی

ابتکار

ساختار فیزیکی

سیالی

تحريک بصری

انعطا پذيری

طراحی کالسی
وسائل کمک

ساختار آموزشی

آموزش

فنون تدريس خالق
فعاليت فراگير
ارتباط با تجارب
واقعي

بسط
برنامه آموزشی

مدیریتی

نمودار الگوی رشد خالقیت []8
چالش ها و پیشنهادات
مهمترين چالش های محتمل در فرايند برنامه ريزی و اجرای آموزش های مبتنی بر خالقیت عبارتند از :
 .1محدوديت زمان آموزش برای کارکنان
 .2عدم شناخت و تبحر کافی مربی در تدري

موضوع مورد نظر در مدت زمان پیش بینی شده

 .3تأکید بر بهره برداری از يک منبع يا مرجع مشخص آموزشی
 .4عدم فرلت کافی جهت ابراز نظر به فراگیران
 .5مقايسه فراگیران با يکديگر
 .6ضوابط و قوانین انعطا

ناپذير

 .7مزاحد تلقی شدن فراگیران خالق
 .8عمومیت يافتن ترس از انتقاد و شکست
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 .9عدم اعتماد به نف

کافی در فراگیر و مربی

 .10تمايل به همرنگی و همگونی بین فراگیر و مربی
 .11عدم تمرکز سازمان بر موضوع خالقیت
بر اين مبنا ،پیشنهاداتی به عنوان راهکارهای عملیاتی جهت مديريت مؤثر فرايند يادگیری ارايه می گردند:
 .1تخصیص بخشی از سرانه آموزش به تحقیقات و عملکردهای آموزشی خالقانه
 .2تخصیص ساعتی از آموزش تحت عنوان مطالعه آزاد در کالس های درس
 .3تقدير از کارکنان دارای مقاالت و ايدههای نوين
 .4تشويق يادگیری های خود انگیخته و ارزش قائل شدن برای آن
نتیجه گیری
همیشه اين باور وجود دارد که هر فرد در حالت عادی دارای استعدادها ،قابلیتها و ظرفیت هايی نظیر خالقیت،
نوآوری ،ابتکار و اختراع است که بر اثر آموزش و پرورش مناسب میتوان اين استعدادها را به منصه ظهور رسانید.از آن
جا که همه سازمان ها برای بقاج نیازمند نظرات بديع و سازنده می باشند وآموزش های سازمانی محمل مناسبی برای طرح
انديشه های نو را فراهد می آورند لذا توجه به اين موضوع و فراهد نمودن زمینههای پرورش کارکنان کامالً ضروری
می نمايد .تاکید مقاله حاضر بر اين مسئله بودکه نظام آموزش می تواند با الالح ساختارها و فرايندهای جاری آموزش،
به بهبود کیفی عملکردهای آموزشی کمک نموده و زمینه را جهت اجرای آموزش های خالقانه فراهد آورد.
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