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 چکیده
 یو بسط مدل دانشگاه خالق بوده است. برا یدانشگاه تیاشکال خالق یپژوهش، واکاو نیا یهدف اصل

 یکپژوهش حا نیا جیبهره گرفته شد. نتا یمند و بسط مفهومهدف از دو روش مرور نظام نیبه ا یابیدست

مؤثر است و تنها  هکم در پنج سطح از دانشگادست تیخالق دهی( ا2020بارنت ) دگاهیاز آن است که طبق د

 ،یرفک تیاند از: خالقپنج سطح عبارت نی. اابدیکه هر پنج سطح تحقق  شودیطور کامل محقق مبه یزمان

 نییر تبپژوهش عالوه ب نی. در ایتأمل تیو خالق یطیمح تیخالق ،یریادگی تیخالق ،یکیپداگوژ تیخالق

، اشاره شده است. ابعاد نییتع زین ییراهبردها واز سطوح ابعاد  کیهر  یگانه دانشگاه خالق، براسطوح پنج

اقدامات اثربخش  زی. راهبردها نکنندیم دایها نمود پدر آن یدانشگاه تیدارند که سطوح خالق ییهابه حوزه

 از ابعاد و سطوح هستند. کیدر هر  تیخالق یریگدر شکل

خالقیت دانشگاهی، دانشگاه خالق، خالقیت فکری، خالقیت پداگوژیکی، خالقیت  ی کلیدی:هاواژه

 محیطی، خالقیت تأملی، دانشگاه، آموزش عالی تیخالقیادگیری، 
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 مقدمه

تحت عناوین و اصطالحات جدیدی نظیر اقتصاد خالق، طبقه خالق، خالقیت در دهه گذشته 

دانشگاه » .(Means, 2013)ت شهرهای خالق توسعه یافته اسشهروند خالق، عصر خالق، صنایع خالق و 

یطورهب نیز اصطالحی است که به تازگی توسط پژوهشگران حوزه آموزش عالی طرح شده است.« 1خالق

است به  واکنشی خالقدانشگاه و ایده  است شدهشروعدانشگاه خالق کنند که عصر برخی استدالل می که

ش و آموزاجرای و  ، موردتوجه قرار دادنسازیجدیدی برای مفهوم هایمستلزم شیوهتغییرات اجتماعی که 

نگری نیز برخی از منظر آینده. (Lund & Arndt, 2018)هستند ها پژوهش در چارچوب دانشگاه

سبت به ها باید نها را یک الگوی تعاملی دانسته و معتقدند دانشگاهنظران، الگوی توسعه دانشگاهصاحب

عالی  چنانچه نظام آموزش. (Mahdi & Shafiei, 2017)د پاسخگو باشن (حکومت)نیازهای جامعه و دولت 

از توانایی پاسخگویی به نیازهای جامعه در زمینه آموزش و تربیت نیروی انسانی، پژوهش و انجام خدمات 

در  طی برخوردار باشد،و محی فنّاورانهای، امکان رشد و تعالی و انطباق با تحوالت شگرف علمی ـ مشاوره

واهد خامروز پرتحول  هایکارآمد و اثربخش قادر به رقابت در عرصها، عنوان یک نظام پویآن صورت به

دانشگاه منفعلی که قادر به حل . در غیر این صورت (Taghipoor Zahir & Hasanmoradi, 2006) بود

اظ محیطی جامعه نباشد دانشگاه کیفی نبوده و به لحمسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست

نابودی در انتظار شماست »شعار به عبارتی  .(Mahdi, 2015) شکلی یا کارکردی وجود مؤثر نخواهد داشت

 است. ای ازجمله دانشگاههر موجودیت و ارگانیسم زندهدر پـیش روی « مگر اینکه خالق و نوآور باشـید

هان در دو های مطرح جکه از دانشگاه دریافتتوان های معتبر دنیا میبا تأمل بر تاریخ و اسامی دانشگاه

هم نمانده است.  2دی، حتی بنای یادبودالمی 12های مدرن در قرن گیری دانشگاههزار سال گذشته تا زمان شکل

شواهد زیادی در این ل و نابودی است. الها تا حد اضمحوسیع دانشگاه تحوالتامکان  واقعیت گویایاین 

. شاپور عصر ساسانی نمانده است گندی() یالمللی جنداثری از دانشگاه بین نیابرای ایرانزمینه وجود دارد. 

اه کند. مردم هند از دانشگاه تاکسیال و دانشگبرای مردم مصر دانشگاه موزیوم اسکندریه مفهومی را تداعی نمی

مچنین، در . هبینند. اثری از دانشگاه بیت الحکمه بغداد در زمان مأمون عباسی نیستویکراماسیال اثری نمی

منزله هب ،جدایی آموزش و پژوهش اند،های اروپایی که به الگوی همبولت متکیدنیای معاصر برای دانشگاه

های به پژوهش الجرمکه به سبب فشار مالی نیز  های الگوی بولونیادانشگاه .ستهاپایان حیات این دانشگاه

                                                 
1 . Creative University 

برد آموزش عالی در بحران عمیقی به سر می»ادعا کرد  1997، استاد برجسته مدیریت که در سال دراکر. اشاره به اظهار نظر پیتر  2

 .«بزرگ فقط بنای یادبود خواهند بود هایدانشگاهتا سی سال آینده، و 



 7 ...و یدانشگاه تیاشکال خالق یواکاو                                                                1399 پاییز و زمستان، 2، شماره 10سال 

شواهد  بر اساس .کنندتجربه می -البته از نوع ماهیتی- نوعی پایان حیات خود رااند، بهآوردهروی سفارشی 

 .(Mahdi, 2014) ها وجود داردمذکور، امکان نابودی شکلی، فیزیکی، کارکردی یا ماهیتی دانشگاه

ات دهد تداوم حینشان می ،پژوهی آموزش عالی، شواهد و نتایج مطالعات آیندهباال تاریخی اربتج 

ه که این امر جزء در سای اثربخش و سازنده نظام دانشگاهی منوط به تأمین الزامات و شرایط محیطی است

انشگاه ذیر از د، فرایندهای خالقیت و نوآوری موضوعی جداناپدرواقعپذیر نیست. خالقیت و نوآوری امکان

کنند با زنده نمی رون خوددرا  یو نوآور یتکه خالق ییهادانشگاهو  استها حیاتی برای دانشگاه و بوده

-رسد موفقیت دانشگاهبنابراین به نظر میشوند؛ یمخوانده و نامطلوب  غیر جذاب خطر شکست مواجه بوده و

پرسشی . (Lund & Arndt, 2018)تمامی سطوح است ها وابسته به توانایی رشد خالقیت و مدیریت تغییر در 

توان به دانشگاه تعمیم یابد؟ آیا می تواندیماین است که آیا مفهوم خالقیت  شودیمکه در این میان مطرح 

تعریف مفاهیم خالقیت و دانشگاه  رسدیمبه نظر را خالق نامید؟  هاهیروو  هاتیفعالدانشگاه را نیز مانند افراد، 

 .باشد راهگشاها در پاسخ به این پرسش

 یجینتا یدارا که دارد اشاره یانسان یندهایفرا ای اقدامات به تیخالق الول - کالخ مک نظر طبق

 بودن تازه گفت دیبا ،این باوجود. (McCulloch-Lovell, 2010) دهندیم نشان را یدیجد نوع که هستند

 اراده ای قصد از یعنصر یدارا تنهانه که است یچندوجه مفهوم کی ت،یخالق و است یناکاف خودیخودبه

 صورتبه ینهاد ندیفرا کی ای یانسان خاص کنش کی نکهیا بر دال ـ است محور تیواقع مؤلفه کی و

 ،هست زین یابیارز مؤلفه کی یدارا بلکه ـ است شده آن به منجر ای شودیم یدیجد زیچ به منجر امدانهع

 که است ذکر به الزم .است تیفعال از مثبت یابیارز ند،یفرا کی ای عمل کی پنداشتن خالقانه معموالً رایز

 تیخالق و است یشناختروان تیموقع کی از فراتر کامالً  شد، مطرح نجایا در کهچنانآن ت،یخالق درک

 مصنوعات و رخدادها نظرم از را تیخالق ،یدرک نیچن. دهدیم قرار یاجتماع یستیرئال بافت کی در را

 یشناختروان یهادهیپد است ممکن هرچند، است یشناختروان روابط هرگونه از مستقل و کندیم مطرح

 با مرتبط تیخالق هیچندال تیماه سازدیم قادر را ما رایز ،است عامدانه دیتأک کینیا .باشند مؤثر زین

توان گفت با این توصیف می. (Barnett, 2020)م یکن انینما را دانشگاه مانند دهیچیپ یاجتماع نهادکی

. به ودشبخشد مربوط میاهداف و اراده انسانی که به این فرایندها انرژی می ،هارویه، به فرآیندهاخالقیت 

 شرایط در خود هایاز فرصت یجدید درک به که کندمی صحبت ییهاانسان از خالقیت عبارت دیگر

در  هاانسان که فرآیندهایی و کارها در خالقیت مورد مشاهده در عجیبی چیزهیچ بنابراین .رسندمی خاص

 .شدت دخیل هستند، وجود نداردها بهآن



 1399و زمستان  زیی، پا2، شماره 10سال                                    دانشگاه فردوسی مشهدنامه مبانی تعلیم و تربیت، پژوهش   8

 باشند لیدخ آن در نفر هزار هاده دیشا که است بزرگ یاجتماع نهادکی دانشگاه گر،ید طرف از 

 و یدانشگاه چند مانند یاصطالحات کهینحوبه دندار مشارکت سوناهم یهاتیفعال از یاریبس در و

 دانشگاه رسدیم نظر به .دهد پوشش را آن گسسته تیماه از یبخش تا است شدهارائه آن یبرا یفرادانشگاه

 در به کار برد. آن یبرا را تیخالق دهیا بتوان که ستین برخوردار تیماه و هدف وحدت ای یکپارچگی از

 .دانشگاه نهاد خود نه باشد توجه مورد است ممکن هاآن تیخالق که بود خواهند آن یاعضا حالت، نیبهتر

 ،عدرواق. (Barnett, 2015)د کر رها را خالق دانشگاه یبرا جستجو هرگونه اابتد همان از دیبا دیشا ن،یبنابرا

 م،یکنیم فکر آن به یحت ای میکنیم صحبت دانشگاه از یوقتت. اس یاصخ یبندگیفر یدارا هدانشگا تیماه

 ممکن دانشگاه از جنبه دو نیا و دهیا ای است نهاد مقام در دانشگاه ما منظور که نباشد مشخص است ممکن

 دانشگاه درباره معاصر یهادهیا غالب از است ممکن ،نهاد مقام در دانشگاهد. باش تنش در گریکدی با است

 دهندیم بروز را تیخالق از ییهاجلوه دانشگاه یهادهیا که شود گفته است ممکن د.باش ترشیپا ی بعق

 وجود با دانشگاه یرسم یهادهیا دیشا .است احتضار به رو نهاد، مقام در دانشگاه کهیهنگام در یحت

 .(Barnett, 2020)د نباش ایپو ریغ آنها یعمل ادیز یهاینوآور

 یدگیچیپراب عصر در تنهانه که شود درک ینهاد مقام در دانشگاه است ممکن سوی دیگر از

 است ایختهیآمدرهم تو وضعیتحال چنان یدگیچیپابر .است یدگیچیابرپ یدارا زین خود بلکه، شدهواقع

یم دکی را دانشگاه نام که یمؤسسات .میباش داشته میتوانینم آن ماهیت درباره ینظر وحدت هیچ که

 تیماه به نوبت یوقت یول .رندیتکث حال در (توسعهدرحال و افتهیتوسعه) مختلف یکشورها در ،کشند

 باشد؟ یعموم ینهاد تواندیم دانشگاه ایآ .شودیم تردهیچیپ التمشک ،رسدیم دانشگاه فیوظا ای دانشگاه

 دارد؟ را بودن جامع و یهمگان یهاشاخصه دانشگاه ایآ است؟ ازین وحدت ینوع بودن دانشگاه یبرا ایآ

 شکل به که یاتیذات از یجهان یدرک ایآ دارد؟ قرابت بودن ریفراگ و یجهان شهیاند با دانشگاه دهیا ایآ

 میبدان نهاد ینوع با برابر را دانشگاه که است معنادار حد چه تا دارد؟ وجود خته،یدرآم هادانشگاه با نیادیبن

 ایآ هستند؟ تماس در یدشوار به هم با که میبدان منفصل یقلمروها در یزندگ همچون را آن دهیا ای

 دیبا است ستهیبا کهچنان دانشگاه ایآ باشد؟ دانشگاه گردن بر آشکارا که دارد وجود یمیعظ یهاتیمسئول

 ؟است محتمل یاسازه ،محور آموزش دانشگاه ای باشد ریدرگ پژوهش در

یم اما هستند درکقابل یهاپرسش. این دیبخش وسعت توانیم یدشوار چیهیب را باال یهاپرسش

 یهادانشگاه به مثال یبرا یبرخ. باشند داشته همراه به یتند یهاواکنش یحت و متفاوت یهاپاسخ توانند

 یادهیپد و دارد تعلق عموم به ضرورتاً  دانشگاه گرید یاریبس یبرا کهیدرحال دهندیم تیرضا یخصوص
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 محقق را دانشگاه عنوان الزامات تواندینم محور آموزش صرفاً  نهاد گر،ید یاریبس نظر در .است یدولت

 مالحظات نیا نیب رابطه که است نیا پرسش .است یعیطب امر نیا گرید یاریبس یبرا کهیدرحال سازد

 نیا هدف گفت دیبا ست؟یچ گرید یسو از تیخالق و سوکی از دانشگاه سازمسئله تیماه با شانهیبازاند

 در یادیز یهافرصت تیوضع نیا وجود با .است یچندگانگ از زیلبر دانشگاه که بود مهم نیا انیب تأمالت

. باشد خالق گوناگون هایروش به و مختلف جهات از تواندیم دانشگاه .دارد وجود تیخالق یبرا دانشگاه

 .بشکند هم در را آن یحت و رود فراتر آن از ای باشد خاص طهیح کی درون ؛باشد نرم ای سخت تواندیم

 آن در باسکار یانتقاد ییگراواقع که دانست یمحل توانیم را دانشگاه نکهیا سخنکوتاه

 سطوح و است یاهیال یشناخت یهست لحاظ از جهان ،باسکار نظر طبق کند.یم عرضه را ییاندازهاچشم

 یادهیپد تیخالق. کنندیم عمل یسطح یدادهایرو بر رگذاریتأث مولدِ هایمکانیسم مانند آن نیریز و یاصل

 نکهیا لو و دارد وجود و هست تیخالق درواقع .دارد یتجرب یبررس تیقابل و بوده آشکار که است یسطح

 به را ییالگوها ت،یخالق ،شکیب(. Bhaskar, 2008 cited in Barnett, 2020) نباشد مشاهدهقابل واقعاً 

. هستند رگذاریتأث و ندهیفزا یِجهان و یمل میعظ یروهاین تیمز و یبرتر نشانگر که گذاردیم شینما

 رو،نیازا .کرد درک نهاد کی عنوانبه دانشگاه مختلف سطوح در و میترس را تیخالق توانیم ن،یبنابرا

 ،یندیفرا ،یاهیال عناصر به توجه با و یمفهوم و ینظر -یاجتماع مالحظات گرفتن نظر در با (2020) بارنت

 ،1یفکر تیخالق» سطح پنج در کمدست دانشگاه در تیخالق دهیا که کندیم استدالل ی،ارزش و ینهاد

دانشگاه و کندیم کار «5یتأمل تیخالق و 4یطیمح تیخالق ،3یریادگی تیخالق ،2یکیپداگوژ تیخالق

 با نوشتار ، اینراستا نیهم در .ابدی تحقق باال سطح پنج هر که شودیم محقق کامل طوربه یزمان تنها خالق

 است. ریز یاساس پرسش دو به پاسخ یپ در ،بارنت خالق دانشگاه یالگو بسط و یواکاو هدف

 کند؟یم دایپ نمود ییهاحوزه و ابعاد چه در تیخالق ،خالق دانشگاه گانهپنج سطوح از کی هر در( 1 

 ؟وجود دارد یدانشگاه تیخالق گانهپنج سطوح یریگشکلبرای  یراهبردها(چه 2 

 بسط و 6(کیستماتیس) مندنظام مرور روش دو از ،باالی هاپرسش به پاسخ یبرادر این پژوهش 

 اتیادب موجود تیوضع بر ییمحتوا تسلط جهت نخست، گام در کهیطوربه .شد گرفته بهره یمفهوم

 خالق، دانشگاه و یعال آموزش در تیخالق با مرتبط یهانامهانیپا و مقاالت کتب، از اعم منبع 171 ق،یتحق

                                                 
1. Intellectual Creativity 
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 یسطح پنج مدل با که منبع 32 دوم، گام در سپس .شدند ییشناسا خارج و داخل یاطالعات یهاگاهیپا در

 گرفته بهره بارنت خالق دانشگاه یالگو بسط و حیتشر یراستا در هاآن از و انتخاب بودند مرتبط بارنت

 یمبان و بارنت یسطح پنج مدل از یریگبهره با یدانشگاه تیخالق بعد پنج حیتشر ضمن ادامه، در .شد

 مدل بسط یراستا در یدانشگاه تیخالق سطوح از کی هر یبرا ییراهبردها یمعرف به ،یتجرب و ینظر

 روابط حیتشر و خالق دانشگاه افتهیتوسعه مدل ارائه با زین ان،یپا در. شودیم پرداخته بارنت خالق دانشگاه

 .شد خواهد یبندجمع شدهمطرح مباحث ،خالق دانشگاه ابعاد نیب

 

 یعقالن/فکری خالقیت (1

 نوع ینا دهد.یم بروز فکری و یاحرفه هاییطهح در را خود نخست، وهله در دانشگاهی خالقیت

 پژوهش یریتمد و انجام به تنها پژوهشگر مقام در دانشگاهیان .است مشهود یپژوهش هاییتفعال در یتخالق

 و هایتفعال ینا دهند.یم نشان خود از هایتفعال ینا در یزن را یتخالق از یمعنادار حد بلکه پردازند؛نمی

 هایروش به بلکه یست،ن یقبل شدهیفتعر یهاچارچوب در ینوآور یانگرب تنها ها،آن یافتهانتشار یخروج

 ارائه ،ایفرارشته یقیتطب مطالعات ،پردازییهنظر ی،سازمفهوم منظر از خواه یر،چشمگ یتیخالق نشانگر مختلف

 در بنیادی هاییشرفتپ و دستاوردها منظر از خواه و آزمایشگاهی یا میدانی کار از برگرفته یدجد هایینشب

 از) یدرجات و سطوح دارای خالقیت که است واضح .است پژوهشی هایروش و یابزارساز فناوری، زمینه

 در کهی( فکر) خالقیت نشانگرهای از برخی .است (1یارعتمام انقالب تا ینمع اییطهح در نهادن جلوتر یقدم

 از یشمنداناند و پژوهشگران مشارکت ممتاز، یقاتیتحق مراکز احداث: از اندعبارت مشهودند یشترب هادانشگاه

 گرد دنیا مختلف مناطق از را علم یاهال که ینارهاییسم مجموعه و یشهما یبرگزار یزن و جهان نقاط یگرد

 هانشانه ینا حالت بهترین در که چرا گرفت؛ نظر در تأمل با باید را هایینشانه چنین ،این وجود با آورد.یم هم

 احراز و استنادات میزان نمونه عنوانبه .باشند کنندهگمراه است ممکن این عالئم، و مدلول نه و انددال مقام در

 دانشگاهی یهاشبکه و هامشغله ینبنابرا .باشد تیخالق با ارتباطبی تواندمی یجهان هاییبندرتبه در باال رتبه

 .(Barnett, 2020) باشند تیخالق اریمع توانندینم

 دانشگاه از یانمونه عنوانبه تواندیم باشد، گرفته یجد را خود یفکر تیخالق که یدانشگاه

 دانش یراهبردها و هااستیس عامدانه که بود خواهد ینهاد دانشگاه، نیا. شود شناخته برانگیخته و محرک

 غنای و تحریک موجب که (ایفرارشته یهمکار به انیدانشگاه بیترغ با مثال، یبرا) دهدیم توسعه را

                                                 
 (Kuhn, 1970-2012) دیدگاه کوهن مطابق با.  1
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 این، وجود با .(Feyerabend, 2001 cited in Barnett, 2020) دشومی یشناخت هاییتفعال و یمعرفت

 هایگروه زوال و رکود باعث تواندیند، مکنیم فیتضع را فکری تیخالق که ییراهبردها و هااستیس

 یهاشاخص یژهوبه-ز امرو هایدانشگاه طیشرا ناخواسته طوربه دیشا .شود یفکر نظر از آموزشی

 یپ در را کنندهیفتضع ریتأث نیا قاً یدق -دهدیم جهت و کندیم میتنظ را دانشگاه تیفعال که یعملکرد

 .(Barnett, 2020) باشند داشته

 عقالنی/فکری خالقیت تسهیل راهبردهای

 با ینارهاییسم و هایشهما یبرگزار و تازمم یپژوهش مراکز یجادا کنار در یافرارشته کارگروهی

 و یشناخت هاییتفعال تسهیل برای راهبردهاییجهان،  مختلف نقاط از یشمنداناند و پژوهشگران مشارکت

 که ییهاآن ژهیوبه ،یدانشگاه متهورانه یهاپروژه اغلب .1(EUA, 2007)ت اس هادانشگاه یفکر یتخالق

 هاگروه نیا .است انجام قابل خالقانه یکارگروه با فقط شود،یم انجام یجهان انیبندانش اقتصاد حوزه در

 یواقع یایدن یازهاین و مسائل به بتوانند تا کنند کار یافرارشته یشکل به حیصح یراهبرد کتمشار با دیبا

 یهاخوشه ای یپژوهش گروه کی لیتشک مستلزم است ممکن ازین نیا به پاسخ. (Powell, 2007) دهند پاسخ

 مرتبط مسائل مورد در قبالً  که باشد مختلف یهارشته از یپژوهشگران و شمندانیاند شامل یپژوهش

 جادیا زین یرونیب یشرکا با یهمکار یبرا است ممکن هاخوشه نیا .کردندیم تیفعال جداگانه صورتبه

 استفاده کردن نهیشیب در است ممکن بلکه بخشدیم بهبود را پژوهش جینتا تنهانه ییهاخوشه نیچن .شوند

 .(EUA, 2007) باشند کارآمد زین مختلف سطوح در یهمبستگ خلق و منابع از

 ای یاچندرشته یگروه کار از ترپروازانه بلند اریبس یافرارشته یکارگروه کردیرو که است یهیبد

 یماورا حرکت یافرارشته کردیرو هدف دهد،یم نشان «فرا» شوندیپ که گونههمان .است یارشتهنیب

 از فراتر تا کندیم یسازکپارچهی را مختلف یهارشته ،یافرارشته کردیرو .است محدود یارشته ماتیتقس

 است شده یمنته دیجد یهادگاهید به موارد اغلب در کردیرو نیا. کنند حرکت خود یسنت یمرزها

(Klein, 1990). عدم تیریمد نوع سه مستلزم یافرارشته کردیرو با شاثربخ یکارگروه ن،یا وجود با 

 .(Brazdauskaite & Rasimaviciene, 2015) است ترکیب و یسازهمگام ت،یقطع

 کار ریناپذییجدا بخش ابهام و تعارض :ابهام( بر غلبه راستای در )2تیقطع عدم تیریمد (الف

 است ممکن یافرارشته گروه کی در. کند سرکوب را یوربهره و تیخالق است ممکن و است یگروه

 است ممکن یمواقع در درک نکنند. را مختلف یهارشته اصطالحات و واژگان گروه یاعضا از یبرخ

                                                 
1. European University Association 

2. Uncertainty Management 
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 .کند جادیا یگروه کار در را یمشکالت یتخصص یهارشته از یکی در خاص یتخصص و دانش نداشتن

 تیقطع عدم و ابهام تیریمد یبرا گروه ییتوانا توسعه و تیریمد به تیقطع عدم تیریمد راستا نیهم در

 و دوستانه ،یررسمیغ یفضا یسازفراهم ت،یقطع عدم تیریمد یراهبردها نیترمهم ازجمله د.دار اشاره

 .است گروه یاعضا همه انیم در «خاص اصالحات» ای «مشترک زبان» کی توسعه و قضاوت از دوربه

مستلزم  هاتیفعالهمگام و هماهنگ بودن  ی(:ناهماهنگ بر غلبه یراستا در) 1یسازهمگام تیریمد (ب

این است که اعضای گروه تعریف مشترکی از هدف اصلی، نتایج مورد انتظار و فرآیندهای کار گروهی 

 هاتیعالفی به توسعه و مدیریت توانایی گروه برای هماهنگی سازهمگامدر همین راستا مدیریت  داشته باشند.

که اعضای  شودتوجه دارد و باعث میای برای دستیابی به اهداف مشترک و فرایندهای کار گروهی فرارشته

 .ی گروه آگاه باشندبندزمانی، زیربرنامهگروه نسبت به اهمیت نقش همه افراد در گروه و فرایندهای 

 قیتلف از خالق یدستاوردها :(هادهیا اتالف و ارتباط قطع بر غلبه یراستا در) 2بیترک تیریمد(ج

 از هادهیا بیترک در گروه ییتوانا توسعه و تیریمد به بیترک تیریمد .ردیگیم نشأت موجود یهادهیا بیترک

 است ممکن یافرارشته پروژه کی در .دارد توجه منسجم دگاهید کی دیتول یبرا جداگانه یهایورود و منابع

 داشته باور و است نشده گنجانده یینها جهینت در کامل طوربه شانیهادهیا که کنند احساس گروه یاعضا از یبرخ

 یوابستگ ،بیترک مؤثر تیریمد در نیبنابرا ؛شود یمؤثرتر یهادهیا به منجر توانستیم هاآن یهادهیا که باشند

 .(Brazdauskaite & Rasimaviciene, 2015) کندیم فایا یمهم نقش اجماع، جادیا و متقابل

 

 ( خالقیت پداگوژیکی2

 ,Barnett) ابدییم یتجل هادانشگاه سیتدر کارکرد و یآموزش رسالت در یکیپداگوژ تیخالق

 سیتدر یگرید و تیخالق سیتدر یک: یاست یبررس قابل منظر دو از که است یریفراگ مفهوم و (2020

 هامهارت شامل و (Tsai, 2015) شودیم انجام رانیفراگ خالق تفکر توسعه باهدف تیخالق سیتدر. خالق

 و یشخص یزندگ در را تیخالق آگاهانه صورتبه تا رندیبگ ادی دیبا انیدانشجو که است ییهاروش و

. (Manzi, 2015)گیرد برمی در را گرانید یبرا تیخالق ندیفرا لیتسه نیهمچن .رندیکارگبه خود یاحرفه

 را یریادگی تا رندیگیم کار به را لیتخ از سرشار یکردهایرو مدرسان که معناست بدان زین خالق سیتدر

 است عبارت یکیپداگوژ تیخالق خالصه طوربه. (Tsai, 2015) کنند کارآمدتر و زتریانگجانیه ،ترجذاب

 «نظم یدارا ینوازبداهه» از یشکل و (Craft, 2011) «آورنشاط و زیانگجانیه ،یابداع رانه،یدرگ آموزش» از

                                                 
1. Synchronization Management 

2. Synthesis Management 
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(Sawyer, 2010) برندیم کار به معرفت انتقال یبرا یاخالقانه یکردهایرو دهندگانآموزش آن در که 

 سخن اینکه. کوتاه(Jeffrey & Craft, 2004) شودیم رانیفراگ به دنیبخش قدرت به منجر خود نوبهبه که

 .(Burnard, 2012)« است تیخالق از ییباال درجه مستلزم که است یادهیچیپ فهیظو ،آموزش»

 در ریز مسائل تمام .دارد داللت دانشگاه در سیتدر ابعاد یتمامبه اختصاربه یکیپداگوژ اصطالح

 یریکارگبه شود،یم ارائه آموزش آن قیطر از که یارسانه ،یکیپداگوژ ۀرابط :ندیآیم چشم به حوزه نیا

 و موجود یدرس ۀبرنام و یلیتحص یهابرنامه تیماه ان،یدانشجو یرو شیپ یریادگی اتیتجرب ها،یفناور

 .(Barnett, 2020)ی ابیارزش و یریادگی س،یتدر ان،یدانشجو بر رگذاریتأث ینهاد یراهبردها

 سیتدر کارکرد در را جنبش چهار خود نوبهبه که دارد وجود یژرف یساختارها نه،یزم نیا در

 وضوحبه توانیم آن در که است یاحوزه ،سیتدر فعل نخست، جنبش در .اندکرده جادیا یدانشگاه

 نیا. (Scullion, Molesworth, & Nixon, 2011) کرد مشاهده را یعال آموزش شدن یتجار یامدهایپ

یم آشکار یخصوص یهادانشگاه گسترش و یآموزش خدمات یِمشتر به دانشجو تیوضع رییتغ در جنبش

 تجارب تیریمد در که سازندیم قادر را انیدانشجو وتر،یکامپ بر یمبتن یهایفناوردر جنبش دوم،  .شود

 بر یمبتن آموزش شودیم گفته هامروز که گونهآن ای ،1کار بر یمبتن یریادگی .باشند ترفعال خود یریادگی

 دو ،تالیجید درس کالس شیدایپ و (Higgs, Barnett, Billett, Hutchings, & Trede, 2013) 2عمل

 گذشته از سوم، جنبش در .اندآمده وجود به قلمرو نیا در حاضر حال در که هستند ییهافرصت از نمونه

 امر نیا .کند معطوف یدانشگاه سیتدر کارکرد به شتریب را هاتالش که است داشته وجود ییهامحرک

 زین گرید هایروش به البته و کرده یتجل ژهیو صورتبه 3«یریادگی و یاددهی یپژوهدانش» جنبش در

 محور حول مثال یبرا) نفعیذ یهاگروه یبرخ لیتشک ،یالمللنیب یهاشیهمامشهود است. مجالت، 

 وی( ابیارز و انیدانشجو و دیاسات انیم یدرس یهابرنامه دیتول در یهمکار ،یباز ،محور مسئله یریادگی

 تیخالق بر یقیتصد شودیم برگزار خاص ینهادها یبرخ توسط که سیتدر و یریادگی یهاکنفرانس

 یهاجنبش در یکیپداگوژ تیخالق جنبش، نیچهارم در .(Barnett, 2020) است دانشگاه در یکیپداگوژ

 زین و رندهیدربرگ که داشت «شناختیبوم» از یابلندنظرانه درک دیبا نجایا در .گرددیم انینما شناختیبوم

 از یاریبس با خود ارتباط از شناختیبوم دانشگاه .است آن با مرتبط یهارشته و یعیطب طیمح از فراتر اریبس

 دهدیم صیتشخ زین را مهم نیا اما دارد، یآگاه ی(اصل ستمیاکوس هفت حداقل) مختلف یهاستمیاکوس
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 ،بیترت نیهم به .دارد را خود خاص شناختیبوم یردپا ،هاستمیاکوس نیا از گذار در خود یکربندیپ در که

 پردازش و تصور خالقانه دیبا احتماالت نیا و است روبرو احتماالت از ایمجموعه با شناختیبوم دانشگاه

 ,Barnett) دهدیم توسعه را خود شناختیبوم تیعامل دانشگاه، رایز شود یریگمیتصم موردشان در و شوند

2018; Davids & Waghid, 2018; Weller, 2019). 

 که دید توانیم ،نمونه یراب .ردیگ قرار یجد یواکاو مورد تواندیم چهار جنبش مطرح شده

 یتلق خدمات از یامجموعه را سیتدر و یمشتر را دانشجو) سمیبرالیولئن .اثرگذارند نجایا در هایدئولوژیا

 تنها را یعال آموزش ،دانشجو هم و دانشگاه همآن در که) ییابزارگرا ،(شودیم ارائه دانشجو به که کندیم

 کی انیدانشجو آن در که) ییگرایفناور ،(نندیبیم یاقتصاد هیسرما دیتول یبرا مهارت کسب عنوانبه

 نیا ازجمله( هستند کار بازار به ورود یبرا آماده رهیذخ ینوعبه و دارند خود دانشگاه با مستقلمهین رابطه

 .(Heidegger, 2007 cited in(Barnett, 2020)هستند  هایدئولوژیا

 راه انیپا از خبر است ممکن راتییتغ نیا .است مشهود جهان گستره در سیتدر در فراوان راتییتغ

 یهاروش .است دانش ارزشمند اشکال کسب با شدن نیگزیجا حال در مهارت کسب .بدهند امور یبرخ یبرا

 شوند انیب یریادگی یرسم جینتا قالب در یدرس یهابرنامه و کنند آشکار را انشد پنهان ابعاد ناچارند سیتدر

در چنین وضعیتی  .دهدیم قرار قیتشو مورد را انهیرا بر یمبتن تجارب در یورغوطه محوریفناور یریادگی و

از دست  میینگواگر  -به بهای کمرنگ شدن خالقیت دانشجویان  تغییرات شود که آیا اینمطرح می سؤالاین 

، ژرف شهیدانو کم اهمیت نشان دادن  فیتضع فقدان خالقیتی در قالب نیچنشود؟ تمام می -رفتن آشکار آن

 هاییآنکه، نوآور راً مختص. یی قابل تشریح و توضیح استدانشجو های نابنیز ایده استدالل ومبتنی بر و  ثباتبا

 .(Barnett, 2020) شودمنتهی  یآموزش تیکاهش خالق بهممکن است  گوژیکیپدا

 یکیپداگوژ تیخالق لیتسه یراهبردها

 آموزش دیبا یزیچ چه نکه،یا نخست .شودیم مطرح مسئله دو یکیپداگوژ تیخالق با ارتباط در 

 به اشاره که شود داده آموزش دیبا چگونه نکهیا دوم و دارد خالق آموزش یمحتوا به اشاره که شود داده

 دغدغه نیتربزرگ رندیبگ ادی دیبا را ییهاتیقابل چه انیدانشجو نکهیا .دارد خالق یآموزش یکردهایرو

 دیمف تواندیم یکل سرمشق کی یریکارگبه نیا وجود اب .است یعال آموزش نظام یطورکلبه و دیاسات

 ,Tsai)« باشد فکورانه یجو و پرس و کندوکاو و مسئله حل مسئله، افتنی بر یمبتن دیبا هاآموزش»؛ باشد

یم دیتأک. در زمینه رویکردهای آموزشی نیز بر تنوع رویکردها و محوریت دانشجو در رویکردها (2015
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 ؛1یموضوعی مباحثه، کنفرانس و سمینار هاکالساز:  اندعبارترویکردهای آموزشی خالق  ازجمله. شود

 .(EUA, 2007) 4مناظره یها؛ کافه3کارگاه؛ 2مطالعهی هاحلقه

 دسته چهار در توانیم را است مؤثر یعال آموزش یکیپداگوژ تیخالق در که یلعوام یطورکلبه

عوامل سازمانی دارد که خالقیت مدرسان در حوزه آموزش را  به اشاره ی:ادار عوامل -1: دارد قرار

 یبانیپشت و تیحما ،یآموزش یریپذانعطاف و یآزاد اند از:دهند. این عوامل عبارتقرار می الشعاعتحت

 مخارج خصوص در یمال یهاتیمحدود رینظ) یآموزش ریغ یهاتیمحدود و تیریمد و همکاران طرف از

 به اشاره که ی:آموزش یهاهیرو و طیمح -2 ؛ی(آموزش یافزارهانرم دیخر و یعلم یدهایبازد و سفرها

ی: ریادگی یمحتوا -3 دارد؛ انیدانشجو از یبانیپشت و تیامن احترام، دانشجو، تیمحور ،یآموزش کردیرو

 یواقع یایدن با مطالب دادن ارتباط و انیدانشجو تفکر دنیکش چالش به شناخت، و یریادگی به اشاره که

 کالس یرهبر نقش انیدانشجو که شود فراهم یطیشرا که دارد نیا به اشاره: رانیفراگ استقالل -4 دارد؛

 .(D. Robinson, Schaap, & Avoseh, 2018) رندیبگ عهده به را

 

 یریادگی تیخالق (3

 هدف با است ممکن آموزشی شرفتیپ شد، اشاره پداگوژیکی یتخالق بحث در که طورهمان

 توجه سزاوار نیز خودیخودبه یریادگی تیخالق نیا اما پذیرد، انجام جویاندانش نیب در تیخالق از تیحما

 صریح (انجویدانش سوی )از یادگیری تیخالق و (مؤسسات سوی از) پداگوژیکی تیخالق میان رابطه .است

 است این دارد وجود که یانکته اما است روشن و یهیبد ،امر ینا که رسدیم نظر به چنین نیست. آشکار و

 با .شود آن شدن کمرنگ یا یادگیری در تیخالق شیافزا باعث زمانهم تواندمی پداگوژیکی تیخالق که

یم یریادگی تیخالق .ندارد وجود مستقیمی رابطه یریادگی تیخالق و پداگوژیکی تیخالق نیب این وجود

 یریادگی مفهوم .است مشهود خودآموزان دهیپد در امر نیا. دهد رخ یزن آموزشی تیخالق نبود در تواند

                                                 
 انتخاب کرده، ارائه مدرس که یفهرست از را یواقع موضوعات انیدانشجو دهد،یم ارائه را موضوعات از یفهرست مدرس . 1

 .دارد برعهده را مباحثات لگریتسه نقش مدرس کنند،یم

 در شتریب کاوش به و دهندیم شکل مطالعه یهاحلقه خاص مسئله کی در مشترک قیعال با نیمدرس و انیدانشجو  .2

 .است ترمطلوب یلیتکم التیتحص مقاطع یبرا روش نیا .پردازندیم موضوع

 را درنگیب اعمال ای شیآزما ،ینیآفرنقش مانند ییهاروش و شودیم یمعرف «عمل قیطر از یریادگی» عنوانبه روش نیا . 3

 .دارد دیاسات و انیدانشجو یسو از تیمالک حس و مشارکت از ییباال سطح به ازین روش نیا .شودیم شامل

 .است بحث و مالقات یبرا افتهیساختار ییهاتیموقع هانیا . 4
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 هدایتمختلف،  هایروش به توانندیم یاندانشجو .است ادعا نیا بر یگواه ،محورودانشج و هبراخودر

 آن در که ییساختارها از فارغ هاآن. کنند رفتار عمل یاراخت با یشوبکم و یرندگدست به را خود یریادگی

 در وانندتیم ی(جمع چه و یفرد صورتبه )چه یاندانشجو ،یگردعبارتبه ؛کنندیم یکنشگر دارند، قرار

 .(Barnett, 2020) کنند عمل خالقانه خود یریادگی دهیشکل

 باشد داشته یریادگی تیخالق بر ایکنندهیخنث اثر تواندمی یآموزش ینوآور که است معتقد بارنت

(Barnett, 2020)افق گشودن یجابه یدرس یهابرنامه ساختار در رییتغ و ینوآور با معلمان است . ممکن 

 تقلیلی نیچن .شوند آن شدن مسدود باعث ی،ریادگی یفضاها کردن باز یجابه و ببندد را آن ،یاندانشجو

باعث فروکاهش  ،افراطی تجویزگرایی و ییگرا یجهنت یپ در است ممکن یریادگی تیخالق جایگاه از

 که کندمی اقتضا یریادگی تیخالقشود.  یکنکور نکات طرح به سیتدر و مطالب انتقال به آموزش

 کسب یبرا کوشاگر، جلوه جسور، ،پذیریسکر ها،ناشناخته با رویارویی به لیتما استعداد، دارای دانشجو

 اما هستند یطشرا ینا حائز پیشاپیش یاندانشجو یبرخ. باشد فراگیر مقام در فردی بینش کسب و جایگاه

 یریگشکل اساس، همین بر .دارد گرامثبت و کنندهدلگرم آموزش به ازین استعدادهایی نیچن یریگشکل

 که دارد وجود نیز درک این ل،یدل نیهم به و است یعال آموزش در سیتدر از یبخش یطیشرا نیچن

 .است یشناختمعرفت تعامل کی از شیب یزیچ س،یتدر

 یادگیری یتخالق یلتسه راهبردهای

، «1کنجکاوی» رفتار سه ،یدجد یرتبص و تأمل یر،تفس فهم، آوردن دست به و یادگیری یتخالق در 

باید از سوی  که (Tsai, 2015) هستند حیاتی «3ابهام تحمل» و «2پذیری(تجربهتجربه ) برابر در گشودگی»

 و تشویق قرار گیرند. موردتوجههای یادگیری یطمح

 اجزاء از فهم در مداومت و یکنجکاو که کنندمی استدالل یهوسل و هایکسون کنجکاوی: (فال

 ینهم در نیز ناکامورا و میهالیای . چیکسنت(Hickson & Housley, 1997) هستند یادگیری یندفرا مهم

 خود« اشتیاق و عالقه کنجکاوی،» است قادر فرد یاآ که است آن به وابسته یتخالق که اندداشته اظهار راستا

 یبرا یدیکل گام یناول یکنجکاو معنا، ینا در. (Csikszentmihalyi & Nakamura, 2014) کند حفظ را

 ارزیابی خالق شخصیت یاصل گییژو مختلف مطالعات در یکنجکاو .رسدیم نظر به یتخالق و یادگیری

 نتایج ین،برا عالوه. (Dineen, Samuel, & Livesey, 2005; Maksić & Pavlović, 2011) است شده

 را خالقانه یدتول خود نوبهبه و اندارتباط در باهم نیز نشاط و یکنجکاو که است آن از یحاک هاپژوهش

                                                 
1. Curiosity 

2. Openness to Experience 

3. Tolerance of Ambiguity 
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 و نشاط کندوکاو، به منجر که است یختگیبرانگ از حالتی کنجکاوی» که معتقدند شوند. برخییم موجب

 همچون تواندمی یکنجکاو دیگریانببه. (Cecil, Gray, Thornburg, & Ispa, 1985)« شودمی یتخالق

 اکتشاف یندفرا به را هاآن صورت ینا در و کند عمل ،شخص یخودآگاه و یآگاه یشافزا یبرا یزورکاتال

 .کند منتقل

 یا بودن ناکامل ،یختهخودانگ یادگیری تجربه یژگیو ترینیاساس :تجربه برابر در گشودگی (ب

 شودمی یافت ،خالق افراد اغلب در که هستند یمهم یژگیو دو یریپذانعطاف و گشودگی .است یگشودگ

 عنوانبه شده(یرفتهپذ یهاچارچوب به نسبت) واگرا تفکر و یریپذخالق، انعطاف یقاتیتحق جوامع در و

 شجاعت ،گشودگی با یتنگاتنگ ارتباط یتخالق وجود ی،نظر ازلحاظ شود.می محسوب یتخالق مشخصه

 یک عمدتاً است ممکن خالقانه یندفرا یک عنوانبه یریپذانعطاف .دارد افراد پذیریسکر یرفتارها و

افراد خالق،  یبرا ،دیگریانببه .باشد متنوع اطالعات قبال در گشودگی از یشناخت یرغ یتیشخص کارکرد

 هاآن درآوردن عمل به و هایدها یدتول یبعد مراحل یبرا یمنبع خود نوبهبه پذیری تجربه و گشودگی

 .(Tsai, 2015) بود خواهد

 یتیشخص صفات ازجمله که است یتخالق یبرا الزم شرط یک ابهام تحمل قدرت :ابهام تحمل (ج

 معتقد یچیوااستو راستا ینهم در. (Zenasni, Besancon, & Lubart, 2008) است خالقیت یریگشکل در مؤثر

 است خالق یندفرا سراسر در آمده وجود به یتقطع عدم تحمل مستلزم خالق اثر یک ایجاد که است

(Gholaamee & Kakavand, 2011)قدرت و یتخالق ینب مثبت رابطه از یحاک یزن مختلف یهاپژوهش . نتایج 

 .Gholaamee & Kakavand, 2011; Rahimi, Vaezfar, & Jayervand, 2015; J. R) است ابهام تحمل

Robinson, Workman, & Freeburg, 2019; Zenasni et al., 2008) .مشارکت موجب ابهام تحمل قدرت 

 را ابهام تحمل قدرتشود. می یزبرانگبحث و حساس مسائل با مؤثر مقابله و یاجتماع هاییتموقع در افراد بهتر

 کرد آماده مشکل و یچیدهپ مسائل با مقابله و مواجهه یبرا را هاآن و کرد یتتقو افراد در مرورزمان به توانیم

(Weissenstein, Ligges, Brouwer, Marschall, & Friederichs, 2014). قدرت توسعه برای راستا ینهم در 

 ینا .گرفت بهره یگشتالت یادگیری یندفرا یا یمشارکت یادگیری از است بهتر ،افراد در یتخالق و ابهام تحمل

 و افراد در ابهام تحمل یتتقو موجب و بردیم ینب از را یادگیری انعطاف بدون و ثابت ساختار یادگیری یندفرا

 .( Johnson & Grenier & Scott cited in (Rahimi et al., 2015)شودمی هاآن یتخالق یتتقو یجهنت در

 

 یطیمح تیخالق -4

 به آن در و بدیامی دست خود قلمرو از دور ینواح به دانشگاه ،یطیمح تیخالق در بارنت زعمبه
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 خدمات، چه که دهد نشان ثالث اشخاص به و باشد پیشگام یدبا دانشگاه یط،مح با تعامل در .پردازدمی تکاپو

 منفعت اسباب تواندیم هاپروژه در هاآن از استفاده که دارد اختیار در را مختلفی منابع و ادراکی اشکال

 امکان رساند ظهور منصه به راه ینا از را خود یتوانمند دارد قصد که یدانشگاه. آورد فراهم را دوجانبه

 از یاریبس در تواندیم یطیمح تیخالق نیا .کندمی تقویت را ثمر مثمر یهاارتباط برقراری و رسیدست

 در وکار،کسب یایدن با دانشگاه تعامالت در ،یالمللنیب یفضاها در نمونه عنوانبهشود،  اعمال هاحوزه

 ناگهانی ،آن عام یمعنا به دانشگاه طی، محترتیب همین به ی.اسیس حوزه با ارتباط در و یمحل جوامع با تعامل

 ،موفق سندگانینو که شودیم گفته .دارد آن آفرینش در چشمگیری نقش دانشگاه بلکه آید،ینم وجود به

 طیمح شناختی،بوم دانشگاهکند. یم صدق نیز دانشگاه مورد در گفته این کنند.یم خلق را خود مخاطبان

 برخی و پررنگ را یبرخ کنشگران، یگرد با یاتصال بالقوه یهاگره از ،تردقیق یعبارت به سازد.یم را خود

 .(Barnett, 2020) کندیم رد یحت ای ترکمرنگ را

در سرتاسر جهان، ها، تالش نیا .شود ترسیم ینهاد تیخالق مختلف اشکال تا شودیم تالش امروزه

 یمحل یهایطمح با هادانشگاه تعامل یچگونگ یینتب هاآن هدف که آورده فراهم را هاییپردازییهنظر زیربنای

 ییفضا عنوانبه خود، هزارساله نهیشیپ از فارغ نو، مفهومی در دانشگاه ها،یپردازهینظر نیا در .است ایمنطقه و

 ،(Finnegan, 2005)« یوارد بدون دانشگاه» درباره پژوهشگران آثار شود.یم ترسیم ترعیوس یفضاها میان در

 ,Goddard)« یرامونیپ یطمح و یمدن دانشگاه» ،(Wright & Greenwood, 2017)« یتجرب یهادانشگاه»

 (Facer & Enright, 2016) «هادانشگاه و جوامع» و (Nørgård & Bengtsen, 2018)« یجهان دانشگاه»، (2018

 اشتراک ،دوسویگی عناصر بر )مبتنی هادانشگاه تیخالق اشکال از پرده که هستند ییهاکاوش از یبرخ تنها

 به ارجاع بدون منطقه که یماشده نزدیک یطیشرا به حاضر حال در .دارندمیبر محیط( با تنگاتنگ ارتباط و

 .(Barnett, 2020)یست ن درکقابل آن منطقه به ارجاع بدون دانشگاه و آن دانشگاه

 از یکی عنوانبه را یرونیب نفعانیذ و انیمشتر با مشارکت ،وکارکسب یایدن در تیخالق متون

 زین یعال آموزش در .(Powell, 2007) کندیم یمعرف نوآور و خالق یتجار یهاسازمان مهم یهایژگیو

 در که کندیم فراهم را ییهاتخصص از بردن سود یبرا یفرصت ،یرونیب یشرکا و طیمح با مشارکت

 فراهم دانشگاه یبرا را «هایرخودیغ» و «هایخود» یهایتوانمند از خالق یبیترک و تسین موجود موسسه

ی( اجتماع نهیزمشیپ و تجارب ها،تیصالح ق،یعال استعدادها، ازنظر) تنوع به منجر خود نوبهبه که آوردیم

 در تیخالق یهاشرطشیپ از یکی عنوانبه طیمح با مشارکت نیبنابرا؛ شودیم یدانشگاه یهاطیمح در

 هادانشگاه یارجاع خود و انزوا از یرونیب یشرکا با مشارکت نیهمچن. شودیم محسوب یعال آموزش
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 به منجر یرونیب گرانیباز نشیب با همراه انیدانشگاه رتیبص شک بدون .(EUA, 2007)د کنیم یریجلوگ

 یطورکلبه اجتماع با شدن ریدرگ .داشت خواهد همراه به را متقابل منافع که شودیم دانش یگذاراشتراک

 یشرکا همه با داریپا و یواقع شدن ریدرگ قیطر از. باشد یدانشگاه کار یالگو دیبا (دانش در فقطنه و)

یم مطرح که یپرسش حال. کند یباز دانش دیتول در را خود نقش تواندیم دانشگاه کی که است یرونیب

 را یرونیب یشرکا با خود تعامل ،یطیمح تیخالق یراستا در تواندیم چگونه دانشگاه که است نیا شود

 د؟ینما لیتسه

 یطیمح تیخالق لیتسه یراهبردها

 نهیزم در عامل چند که است آن از یحاک که در ادامه خواهد آمد یتجرب و ینظر یمبان یبررس 

 .کنندیم فایا یمهم نقش یرونیب یشرکا با هادانشگاه تعامل و یطیمح تیخالق

 سطح یدانشگاه یهامشارکت مشوق دیبا یدانشگاه یساختارها: خالق ینظارت یساختارها (الف

 داشته باور یدانشگاه افراد که کنند دایپ رشد توانندیم یزمان فقط خالق روابط .باشند یرونیب یشرکا با باال

 مقصر آنکه بدون باشند، داشته جرئت جدید یهاحلراه کردن امتحان در یکاف قدربه توانندیم که باشند

 نیا در مهم عوامل ازجمله .کنند ارائه و انیب را ابداعاتشان و هادهیا باشند مجاز کهینحوبه ای کنند جلوه

 یآسانبه تا دهدیم انیدانشگاه به دانشگاه ینظارت ساختار که ت از میزان آزادی و اختیار عملیاس عبارت امر

 .باشند داشته مشارکت یرونیب نفعانیذ با کارآمد یشکل به و

 در «دیجد یتخصص جامعه» کی دیبا دانشگاه دیاسات :خالق یتخصص یهاانجمن/جوامع (ب

یبازار که بود خواهند مجبور هاآن که معناست بدان نیا. دهند شکل یرونیب یشرکا با تنگاتنگ یهمکار

 یشرکا با انهیگراواقع یامکالمه بتوانند که یاگونهبه بلکه شوند، تجار هیشب کهچنانآن نه کنند، فکر تر

خود باید بتوانند نیازهای های علمی با توجه به قابلیت دانشگاه دیاسات یزیچ هر از شیپ. باشند داشته ینرویب

 باشند آگاه دیبا هاآن ه،یتوج قابل ازین کی و شناسایی صیتشخ از بعد صنعت و جامعه را شناسایی کنند.

 کی یمال بعد نه،یزم نیا در. سازند برآورده صرفهبه مقرون یشکل به را یرونیب یتقاضاها و پروژه چگونه

 انجام یرونیب انیمتقاض یبرا یمجر عنوانبه هادانشگاه که ییهاپروژه از یاریبس رایز است، مهم اریبس پروژه

 را یمال یهانهیهز آن انجام مدت طول تمام در دیبا و شوندیم یمال قیتزر هیاول مراحل در فقط دهندیم

 دیبا دانشگاه دیاسات توانمندی یبرا که است یمهارت «یدانشگاه یتجار یزهوشیت» نیا .کنند پرداخت خود

 .(Powell, 2007) شود کسب

 هاسازمان رامونیپ که یافراد عنوانبه و شوندیم فیتوص و درک ساده اریبس جوامع یمعن یگاه

 کنند،یم فایا تالیجید یهایفناور که یدیجد نقش به توجه با ن،یا وجود با. شوندیم گرفته نظر در هستند،
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 اریبس توانندیم جوامع د.شو فرض مجاور و کینزد چندان دینبا هاآن (فیتعر )و تیموقع اوقات یگاه

 دور فاصله با مخاطبان و نفعانیذ رندهیدربرگ ی( حتیگاه) باشند، پراکنده ییایجغراف مکان نظر از و متنوع

 .(Comunian & Gilmore, 2015) هستند

 یهاکارگروه و دفاتر لیتشک ،یطیمح تیخالق نهیزم در: جامعه با ارتباط یهاکارگروه و دفاتر (ج

 نیا .کند فایا ترگسترده یجهان با هادانشگاه مشارکت در یمهم نقش تواندیم صنعت و جامعه با ارتباط

 سطوح در کارگروه ای دفتر نیچند ای دانشگاه سطح در یمرکز دفتر کی شکل به تواندیم دفاتر و هاکارگروه

 هرگونه یبرا ییساختارها توانندیم دفاتر نیا .کنند تیفعال یآموزش یهاگروه ای هادانشکده رینظ مختلف

 را ساختارها نیا یبرا یتیریمد و یسازمان تیحما و کنند جادیا یخارج نفعانیذ و هادانشگاه انیم یهمکار

 انتقال مرکز ای و وکارکسب مرکز رشد و عامل محرک کی عملکرد است ممکن دفاتر نیا .آورند فراهم

 استخدام یدهسازمان آن یاصل لیدل است ممکن -هادانشکده مانند -گرید سطوح در ای باشند داشته را یفناور

 .(EUA, 2007) باشد یخارج نفعانیذ مشارکت با یپژوهش یهاکارگروه لیتشک ای و یخارج نیمدرس

 

 تأملی یت( خالق5

 ممکنات نگرد،می خود به کند.یم رسانیروزبه معنا دو در را خود دانشگاه ،یتأمل تیخالق زمینه در

 یحت. بردیم را بهره نیشتریب هافرصت و ممکنات این از و کندیم رصد جهان در را خود یهافرصت و

 یاتیعمل یروزرسانبه ینوع یط،شرا نیابگیرد.  پیشی خود از نده،یآ در یزندگ و ینیبشیپ با تا کوشدمی

 طرق به را خود تواندمی که یاقدامات و دهد انجام تواندمی که را جدیدی اقدامات خالقانه طوربه :است

وجود  نیز یگرید یروزرسانبه اما .کندمی شناسایی را کند مرتبط ی(مجاز ای واقعی طورجهان )به با یدیجد

 مثال، شود. براییم مطرح ییهاپرسش راستا، این در .کند یهمراه را یتأمل تیخالق نیا تواندیم که دارد

 زند؟ تأمل به دست به طور قانونی تواندیم ییمبنا چه بر ؟کند تأمل است ممکن دانشگاه یطیشرا چه تحت

 ,Bakhurst) باشد عقالنیت یفضا مقام در دانشگاه عقیده از برگرفته دیبا تیمشروع منبع کی بدون شک

 ایدهیا اگر .است قرارگرفته فراوان نقد مورد که است سال ستیدو از شیب قدیمی مفهوم نیا ؛ اما(2011

 و ادله آزمایی راستیادله،  ارائه کم،ی و ستیب قرن در .گرداند روزبه را خود دیبا دارد، ماندگاری قصد

 .(Barnett, 2020) است رییتغ حال در همه نقادانه یگفتگو یروندها

 برگرفته) خود از شواهد تدارک ازجمله، کندمی طلب را وجه نیچند در تیخالق ،یتأمل تیخالق

 دانشگاه تیآ یهافرصت درباره تأمل و خود یهاتیفعال به نقادانه نگاه ،(طیمح ررسیب و یابیخودارز از

(Barnett, 2015) .درباره یدبا که چرا کند؛ عمل خالقانه ،غایتبه تا دهدیم سوق را دانشگاه تأملی تیخالق 
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 )درباره ینوزدهم قرن داستان از فراتر یهیتوج آن برای و کند ، تمرکزیندیشدب جهان در خود حیات وهیش

 در یدانشگاه جامعه تخصص یباال سطح .(Barnett, 2020)کند  ارائه( تینیع و قتیحق ،نیتعقال

 جلوتر قدمیک» یسوبه فراهم کرده است تا یعال آموزش مؤسسات این امکان را برای متنوع یهاحوزه

 هاییدها بردن سؤال یرز موجود، دانش یورابه  وسیله توجهحرکت کنند. این حرکت به  زمان از «بودن

  آینده، با مرتبط مسائل یینهزم در بلکه یجار مسائل حل یبرا تنهانه تالش و قدمت علت به احترام مورد

 شود.محقق می

 تأملی یتخالق یلتسه راهبردهای
 اعضاء همه کهینحوبه رو پیش یهافرصت درباره دانشگاه سطح در مباحثات رگزاریب بر عالوه

؛ (Barnett, 2015) هستند دخیل دانشگاه تیآ یهافرصت درباره احتمالی یهادهیا خلق در کنند حس

ها رویکردهایی هستند که خالقیت تأملی در آن زجملها« یفیتکفرایندهای تضمین »و « یندهآیری گجهت»

 .(EUA, 2007)کند یمنمود پیدا 

 جلو،به رو و نانهیبشیپ نگرش کی یریکارگبه با دیبا یعال آموزش مؤسسات :ندهیآ یریگجهت (الف

 را اساس نکهیا نه باشند، ندهیآ تحوالت بر فعال یرگذاریتأث دنبال به یعنی باشند، نگرندهیآ یریگجهت دنبال به

 که است آن از یحاک شواهد ین،ا وجود با .دهند نشان واکنش یرونیب یهامحرک به تنها ای بگذارند گذشته بر

: از اندعبارت موارد نیا از یبرخ .هستند نگرگذشته یعال آموزش مؤسسات یاصل اقدامات و ندهایفرا اکثر

 یهاهشنهادیپ یابیارز یبرا مورداستفاده یهاروش و آموختگاندانش اشتغال امکان یبررس یسنت یهاوهیش

 مردم عموم و مشاغل ها،دولت یسو از یتوجهقابل فشار با یعال آموزش مؤسسات اغلب، مثال برای ی.پژوهش

هدف نوع نیا .دارد وجود لیالتحصفارغ کمبود هاآن در که کنند تیترب دانشجو ییهارشته در تا شوندیم مواجه

 اکنون و بوده نوآورانه شیپ یچند آنچه ن،یا وجود با .ندهیآ نه و است گذشته اساس بر یریگمیتصمی، گذار

 بودن یطوالن به توجه با .داد خواهد دست از را خود جلوه که دیپاینم یرید، است دهیرس خود ییشکوفا اوج به

 یلیالتحصفارغ زمان در لیتحص آغاز زمان اشتغال یهانهیزم که دارد وجود امکان نیا دانشگاه در لیتحص مدت

 گرید از،یموردن یانسان منابع از هیاول یهاینیبشیپ که بروند شیپ ینحو به روندها ای باشد هداشتن یتیاهم گرید

 آنچه بر تا است گذشته اقدامات و آثار بر دی، تأکیپژوهش یهاشنهادهیپ یبررس در ب،یترت نیهم به .نباشند معتبر

 پروژه انتظار مورد جینتا خصوص در تا شود ملزم است ممکن یمتقاض مثال، یبرا .بود خواهد رو شیپ ندهیآ در

 قات،یتحق در مهم یهاتیموفق بودن ینیبشیپرقابلیغ به توجه با .کند نظر اعالم شدهینیبشیپ زمان در خود

 ،انتظار مورد جینتا انیب تحقق یبرا ،درواقع .شود یعلم تیخالق مانع تواندیم یکنون کردیرو در موجود الزامات

 در .بود هندخوا محدود یکنون یهادانسته به ادیزاحتمالبه بلکهباشد،  داشته یابتکار یظاهر تواندینم هاپروژه
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 که یتیفعال هر در اً ذات که شکست احتمال و تیقطع عدم هب پرداختن مستلزم ندهیآ یسوبه یریگجهت مقابل،

 .دارد وجود است، شده رفتهیپذ یهادهیا ای دانش از رفتن فراتر آن مقصود

 در که دهندیم نشان و کنندیم نییتع را مرزها تیفیکسازوکارها، : تیفیک نیتضم یندهایفرآ (ب

 تیخالق با نفسهیف وجه چیه به تیفیک نیتضم یندهایفرا .است ریتقدقابل و ارزشمند یزیچ چه یعال آموزش

 ندهیآ ابعاد برگرفتن در یبرا یدراهبر عنوانبه رییتغ تیظرف شیبرافزا متمرکز کهیدرصورت .ستندین ناسازگار

 کار آغاز بدو از تیفیک یشناسروش اگرچه ن،یا وجود با .دارند را ینوآور و تیخالق تیتقو لیپتانس باشند،

 یانهیهز با یکنون مورداستفاده یندهایفرا از یاریبس که است نیا تیواقع ،است داشته یتوجهقابل توسعه خود

 در ییهمنوا یسوبه خود لیم واسطهبه یعال آموزش در را تیخالق است ممکن ندهایفرا نیا درواقع اند؛همراه

 یساالروانید به شیگرا احتمال نیهمچن .کنند کمرنگ ینگرندهیآ یجابه ینگرگذشته و یریپذسکیر برابر

 یبرا هاییراهکار یجابه تیفیکتضمین  سازوکارهای نیبنابرااست؛  هانظام نیا ذات که دارد وجود ازحدشیب

 ندهیآ یریگجهت دیبا هاکردیرو نیا شوند. یتلق توسعه و شرفتیپ یبرا یفرصت صورتبه دیبا نانیاطم حصول

 ورود» هاآن کردیرو که است ییندهایفرا گذاشتن کنار، مهم وهیش کی منظور، نیبد ند.ده قرار خود بطن در را

 که است ایسازنده ارزیابیجایگزین کردن رویکردهای  و است یخاص «استاندارد به دنیرس ای بعد مرحله به

 ر،ییتغ توان و تیظرف بر تمرکز .دهندیم سوق «امور بهتر و ترخالق تر،کامل انجام» سمت به را مؤسسات دائماً 

 تیفیکتضمین  یندهایفرآ در ینگرندهیآ عدبُ ادغام یبرا یگرید راه گذشته، عملکرد به مربوط یهاداده یجابه

 .(EUA, 2007) بود خواهد

 

 نتیجه

یم نانهیبدب خوانش .شود مطرح تواندیم نانهیبخوش و نانهیبدب خوانش دو خالق دانشگاه خصوص در

 یزیچ ،دانشگاه آشکار تیخالق .است کنندهگمراه و اشتباه ،خالق دانشگاه مورد در بحث که باشد نیا تواند

 همگام رودیم شیپ عیسر اریبس خود که «خالق اقتصاد» کی با را خود سرعت کند تالش که ستین نیا از شیب

 که است یااسطوره و افسانه حالت نیبدتر در و توهم کی حالت نیبهتر در «تیخالق» ب،یترتنیابه .سازد

 که است نیا نانهیبخوش خوانش .است ثباتیب جهان در ثبات حفظ یبرا دانشگاه یهاتالش حفظ سردمدار

 همچنان کند،یم یخاص یدهجهت آن به که شودیم کتهید دانشگاه به که ییاصرارها و هاتیمحدود باوجود

 ترخالق بتواند دانشگاه قیطر آن از که شود باز تواندیم ییفضاها و دارد وجود دانشگاه یفرارو ییهافرصت

 با و خالق دانشگاه به نسبت نانهیبخوش یخوانش با شد یسع مقاله نیا در ،راستا نیهم در .(Barnett, 2020) باشد

 ازنظر را یدیجد یفضاها تواندیم چگونه دانشگاه کی که شود داده نشان بارنت یسطح پنج مدل از یریگبهره
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 .باشد ترخالق بتواند قیطر آن از تا کند باز خود یبرا یتأمل و یطیمح ،یآموزش یهابرنامه ،یکیپداگوژ ،یفکر

 عنوانبه دانشگاه گانهپنج سطوح در و میترس را تیخالق توانیم داد نشان یانتقاد یکردیرو با بارنت

 تیخالق سطوح نیب ارتباط فیتوص و سطح هر در تیخالق مفهوم و معنا نییتب به او .درک کرد ،نهاد کی

 لیتسهراهکارهایی برای  واین سطوح خالقیت نپرداخته است  یریگشکل یچگونگ لی بهو است پرداخته دانشگاه

 نیا در شود،یم دهید( 1) شکل در که طورهمان نیبنابرا؛ ارائه نکرده استدانشگاه در تیخالق گانهپنج سطوح

 و ابعادهرکدام از سطوح،  یبرا بارنت دگاهید اساس بر یدانشگاه تیخالق سطوح حیتشر بر عالوه مقاله

 .کنندیم دایپ نمود هاآن در یدانشگاه تیخالق سطوح که دارند ییهاحوزه به اشاره ،ابعاد .شد نییتع ییراهبردها

گیری خالقیت در هر یک از ابعاد شکل در اثربخش اقدامات و راهکارها عنوانبه پژوهشگران توسط زین راهبردها

 است. شدهافزوده بارنتو سطوح، شناسایی و به مدل 
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 بارنتیافته دانشگاه خالق توسعه(، مدل 1شکل )
 توانندمی شکل پنج نیا .هستند استقالل از یخاص درجه یدارا شده حیتشر تیخالق شکل پنج

 یحت و یاقتصاد ،یفرهنگ تیخالق بتوان دیشا. است افتهی گسترش هادانشگاه از یبرخ در و دنابی گسترش

 گرانیباز که هاستمدت هادانشگاه ی،خیتار ازلحاظ .کرد اضافه خالق دانشگاه گانهپنج ابعاد به را فناورانه

 ،یهنر یهامجموعه جادیا با هادانشگاه از یاریبس .اندبودهخود  جوامع و شهرها در فرهنگ حوزه یدیکل

 یهنرها یفضاها یزبانیم با امروزه امر نیا .اندبوده فرهنگ حفظ و دیتول شگامانیپ ،هایگالر و هاموزه

 دارد ادامه یفرهنگ یهاتیفعال و هنر نهیزم در یدانشگاه قاتیتحق انجام و دانشگاه طیمح در یشینما

(Comunian & Gilmore, 2015) را خود مختلف یهاحوزه در تواندیم زین یفرهنگ تیخالق نیبنابرا؛ 

 یسازفراهم ،یفرهنگ مسائل نهیزم در پژوهش انجام و یپژوهش یهاخوشه لیتشک مثال یبرا ؛دهد نشان

 یهاآموزش ارائه دانشگاه، در مختلف یهافرهنگ و هاتیمل انیدانشجو و دیاسات حضور نهیزم و بستر

 ینهادها با تعامل ،یدانشگاه یهاساختمان و هادانشکده یمعمار در یفرهنگ مسائل به توجه ،چندزبانه

 یاقتصاد تیخالق .دانشگاه در یفرهنگ یهاشگاهینما و هاتیفعال ،هانشست ها،شیهما یبرگزار ،یفرهنگ

 به دانش لیتبد ،ینیکارآفر آموزش ن،یکارآفر افراد از تیحما و ینیکارآفر قیتشو نهیزم در تواندیم زین

 وکارکسب و صنعت با ارتباط و ینیکارآفر دفاتر یاندازراه ،ی یا انشعابیشیزا یهاشرکت جادیا ،یفناور

 ،یفکر تیخالق سطوح در تیخالق ابعاد عنوانبه تواندیم یاقتصاد و یفرهنگ تیخالق .دهد نشان را خود

 تیخالق گانهپنج اشکال یبرا یمکمل تواندیم زین فناورانه تیخالق .شوند گرفته نظر در یطیمح و یآموزش

 یطراح در تواندیم فناورانه تیخالق ،است داشته اظهار (Barnett, 2015) بارنت که طورهمان. باشد

 یآموزش یها، دورهی(بیترک یریادگی) یریادگی دیتمه و بیترت ؛1برخط متنوع یآموزش یهابرنامه

 یکارکردها و یتیریمد عملکرد و (عموم یبرا دسترسقابل یداده یهاگاهیپا) ، پژوهشی(تعامل یسخنران)

 .دهد نشان را خود ،(ماشینی صورتبه ندهایفرا یریگیپ و نظارت) یادار

 اشکال آن نیب استقالل از یدرجات که یزمان ای ابدییم گسترش خالق دانشگاه اشکال که یزمان

 ،شد یگذارنام یتأمل تیخالق که تیخالق از یشکل که کرد ادعا توانیم هنوز باشد، داشته وجود تیخالق

 ریسا ظهور یتأمل تیخالق نبود یول نباشد، نیچن تیخالق اشکال ریسا مورد در دیشا .است پنهان هاآن در

 ینهاد به شدنلیتبد یبرا معاصر دانشگاه تیظرف انگریب یتأمل تیخالق .سازدیم محدود را تیخالق اشکال

 حاصل که را یمطلوب یهاتیظرف ی،جمع و خالقانه شکل به و داشته را خود در یشیبازاند ییتوانا که است

 بود خواهد یخوب فرصت شود، گرفته کار به یتیظرف نیچن اگر .دهدیم قرار یشیبازاند مورد نو از کند،یم

                                                 
1. Massive Open Online Course 
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 .(Barnett, 2020) شود شکوفا زین ها،دانشگاه در تیخالق یبرا فضاها گرید و هاتیخالق ریسا تا

 یبرا چندگانه سطوح گرفتن نظر در و است یچندگانگ از یامجموعه دانشگاه نهاد تینها در

 کتاب در بارنت که طورهمان .ردیگیم نشأت دانشگاه چندگانه یهارسالت و تیماه از یدانشگاه تیخالق

 در خاص طوربه که ینظام بوم هفت به دارد تیمسئول دانشگاه کند،یم اظهار خود« یشناختبوم دانشگاه»

 با را ارتباطش و کند توجه ( دارد،قیعم چه و یسطح چه) نقش و تیمدخل هانظام بوم آن یبهروز یارتقا

 ،یریادگی ت،معرف :از اندعبارت بوم هفت نیا. (Barnett, 2018) کند تیتقو هانظام بوم نیا از هرکدام

 و شتاب کی هر هانظام بوم نیا ازآنجاکه. ستیزطیمح و فرهنگ اقتصاد، ،یاجتماع ینهادها اشخاص،

 هیسا در تنها هاآن با اثربخش ارتباط یبرقرار و یهماهنگ نیبنابرا ند،دار را خود خاص آهنگضرب

 .شد خواهد محقق مختلف سطوح در تیخالق همآن و تیخالق
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