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Abstract 

The present article was conducted with the aim of examining the creative characteristics of 

Farhangian University professors and their use of creative teaching methods from the 

perspective of primary school students. This study is a descriptive-survey study conducted on 

the statistical population of undergraduate and graduate students in the field of primary 

education at Farhangian University of Fars Province in the first semester of the 2009-2010 

academic year. The statistical sample was selected and studied based on Morgan's table using 

random stratified sampling method for 210 students and teachers. The instrument used in this 

study was the Questionnaire of Creative Teaching Principles and Features, the validity and 

reliability of which were confirmed. Descriptive and inferential statistics were used to analyze 

the data. The results showed that: 1) Among the creative characteristics of Farhangian 

University professors, "ability to communicate sincerely with students" and "believing in 

students' scientific ability" have the highest and lowest rank in terms of students and teachers, 

respectively. (2) The use of creative teaching methods by Farhangian University professors is 

significantly acceptable but far from the desired level. 3) There is a significant difference 

between the creative characteristics of Farhangian University professors from the point of 

view of male and female students. There is. 

 

Keywords: Creative Features, Creative Teaching Methods, Elementary Education,  

Farhangian University 

 

© 2019 Journal of New Approaches in Educational Sciences(JNAES) 

  



26 

 فصلنامه رویکردی نو در علوم تربیتی مقاله پژوهشی

DOI:    10.22034/NAES.2020.107754 6، شماره 6، دوره 9911 تابستان 

GrossMark 
ISSN: 2716-9766 

 

های های خالقانه استادان دانشگاه فرهنگیان و میزان استفاده آنها از روشبررسی ویژگی

 تدریس خالق 

 3حانیه حاتمی آبادشاپوری، * ،2 را حاتمی آبادشاپوریزه، 1 عباس اناری نژاد

 استادیار، گروه علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان 9
 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم تربیتی )آموزش ابتدایی(، دانشگاه فرهنگیان 6
 دانشجوی کارشناسی دبیری )زیست شناسی(، دانشگاه فرهنگیان 9

ارشد علوم تربیتی )آموزش ابتدایی(، دانشگاه فرهنگیان،  دانشجوی کارشناسی* نویسنده مسئول: 
Email:(zahrahatamiabadshapoori@gmail.com) 

 
 

  62/69/9911 تاریخ پذیرش مقاله:         62/69/9911 تاریخ دریافت مقاله:

 

 چکیده

 دگاهیخالق از د سیتدر هایآنها از روش استفاده زانیو م انیخالقانه استادان دانشگاه فرهنگ هاییژگیو یبررسمقاله حاضر با هدف 
دانشجومعلمان  یجامعه آمار یاست که رو یشیمایپ -یفیتوص یبررس کیمطالعه  نیایی انجام گرفت. رشته آموزش ابتدا انیدانشجو
 ی. نمونه آماردیانجام گرد 9911-11 یلیاول سال تحص مسالیاستان فارس در ن انیدانشگاه فرهنگ ییرشته آموزش ابتدا وستهیپ یکارشناس

انتخاب و مورد  ومعلماننفر از دانشج 696به تعداد  یتصادف یطبقه ا یریمورد مطالعه بر اساس جدول مورگان و با استفاده از روش نمونه گ
قرار  دییمورد تاآن  ییایو پا ییخالق بود که روا سیتدر یهایژگی، پرسشنامه اصول و ومطالعهابزار مورد استفاده در این  .مطالعه قرار گرفتند

-یژگیو نیاز ب( 9 :ه حاکی از آن بود کهبه دست آمد جنتای. ی استفاده گردیدو استنباط یفتوصی آمار از ها،داده لیو تحل هیتجز یبرا .گرفت
به  «انیشجودان یعلم تیداشتن قابل باور» و «انیبا دانشجو مانهیبرقراری ارتباط صم ییتوانا» ان،یدانشگاه فرهنگ دیخالقانه اسات های

-خالق به سیتدر هایاز روش انیدانشگاه فرهنگ دیاستفاده اسات زانیم( 6ترتیب باالترین و پایین ترین رتبه را از دید دانشجومعلمان دارند، 

 دیاز د انیدانشگاه فرهنگ دیخالقانه اسات هاییژگیو نیب( 9، در حد قابل قبول است اما با سطح مطلوب فاصله دارد یدار معنی طور
 وجود دارد. یدار یدانشجومعلمان دختر و پسر تفاوت معن

 

 یی، دانشگاه فرهنگیانآموزش ابتداخالق،  روشهای تدریس ،های خالقانهویژگی واژگان کلیدی:

 

 تمامی حقوق نشر برای فصلنامه رویکردی نو در علوم تربیتی محفوظ است.

 

 

 مقدمه  -1

رعت در حال تغییر دنیایی که ما در آن زندگی می کنیم به س
است و در این زمان، تفکر خالق، کلیدی است که امکان 
مواجهه با مشکالت، تطبیق و در نهایت موفقیت را برای ما 

. خالقیت یکی از عواملی است که با یادگیری [9]فراهم می سازد
ارتباط نزدیک دارد. نظام آموزشی در سال های گذشته بر فعال 

گیری تاکید کرده است. هدف از فعال کردن فراگیران در امر یاد
کردن فراگیران، پرورش خالقیت آنان است. خالقیت یک 
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فعالیت فکری و ذهنی است که در طول زندگی انسان همواره به 
منزله نیازی عالی در تمامی ابعاد مطرح بوده است. خالقیت 
مقوله ای است که پرورش آن عمدتا تحت تاثیر دو عامل است. 

ی که به خصوصیات فردی افراد مربوط می شود یک عامل درون
و تحت تاثیر عوامل ژنتیکی فرد قرار دارد و دیگری عامل 
بیرونی که به عوامل محیطی و فرهنگی مربوط است و تحت 
تاثیر شرایط، مکان ها و ابزارها قرار دارد. به عبارت دیگر، اگر 

را یک قطب خالقیت را فعالیت ذهنی بدانیم باید قطب دیگر آن 
عوامل اجتماعی و فرهنگی تلقی کنیم. با علم به تاثیر پذیری 
خالقیت از عوامل محیطی و فرهنگی و با توجه به اینکه آموزش 
فعالیتی اکتسابی و فرهنگی است، با بهره گیری از روش ها و 
ابزارهای مناسب آموزشی می توانیم به پرورش قدرت آفرینندگی 

زیرا این نظام آموزشی است که  و خالقیت در فراگیران بپردازیم،
به مثابه عاملی موثر در رشد انسان باید فرصت بروز و تحول 

 [.6]توانایی های بالقوه را برای انسان ها فراهم سازد

برای خالقیت چهار عنصر را بر شمرده که  (9121) 9گیلفورد
ماهیتی آموزشی دارند؛ سیالی، انعطاف پذیری، ابتکار و بسط. 

ه کمیت یا تعداد ایده ها، انعطاف پذیری به عنصر سیالی ب
گوناگونی ایده ها، ابتکار به منحصر به فرد بودن یا غیر معمولی 
بودن ایده ها و بسط به جزئیات ایده ها مربود می شود. مرور 
تحقیق هایی که در زمینه خالقیت انجام شده بیانگر آن است 

طاف پذیری که خالقیت در ترکیب عناصر اصلی خود )سیالی، انع
و ابتکار( تحت تاثیر آموزش افزایش می یابد و به ویژه توانایی 

 [.9]ابتکار از جهش محسوسی برخوردار می شود
آموزش عالی در تمامی جوامع، اصلی ترین عامل تحول و 
پیشرفت جامعه محسوب می شود و دانشگاه ها به عنوان عامل 

نسانی دارند و اجرایی آموزش عالی نقش موثری در توسعه منابع ا
این نقش غیر قابل انکار است. همچنین با توجه به نقش 
دانشگاه ها بایستی اعضای هیات علمی آن از شایستگی و 
توانایی زیادی برخوردار باشند تا در امر پژوهش، تفحص و 

. نیاز به افراد خالق و [4]توسعه دانش و معرفت اثربخش باشند
علمی آموزشی اهمیتی دو  نوآور در دانشگاه ها و دیگر مراکز

چندان دارد، چرا که این مراکز نقش بسیار مهمی را از لحاظ 
تعلیم و تربیت نیروی انسانی متعهد و متخصص برای کلیه 

فرایند یادگیری به معنای  [5]سازمان ها و ادارات به عهده دارند
کسب معلومات از کتاب ها به رشد و ایجاد تفکر خالق کمک 

ان برای یادگیری به محیط مناسبی نیاز دارند نمی کند. فراگیر
که بتوانند با آن تعامل داشته باشند. ایجاد چنین محیطی بر 
عهده معلمان و مسئوالن آموزشی است. معلمانی که به نیروی 
نهایی خالقیت )خالقیت نهفته( ارزش بدهند، از عقاید جدید 

سواالت فراگیر آگاه باشند و با توجه به عقاید دانش آموزان، 

عجیب و غریب آنها را جدی تلقی کنند و اعتماد آنها را جلب 
کنند، آنان را در پرورش استعدادها و توانایی هایشان یاری دهند. 
این مدرسان هستند که محیط های یادگیری خوبی می سازند، 
بنابراین، کیفیت کار مدرس در راس امر آموزش و یادگیری 

 [.2]خالق است

نشان داده شده است که  [1]و ساکی [1]در تحقیق پرتوی
مدیران و رهبران آموزشی نقش قابل توجهی در اجرای نوآوری 
آموزشی دارند. محتوای آموزشی چیزی است که در اختیار همه 
قرار دارد، اما چگونگی تدریس مهم است. موفقیت مدرس در 
گرو استفاده از شیوه های جدید تدریس است. روش های 

ونه ای باشد که ذهن دانشجو در آن فعال باشد تدریس باید به گ
و مدرس شرایط یادگیری را فراهم کند و مهارت ذهنی و قابلیت 

 .[1]های تفکر را تقویت کند
درباره رشد کیفیت علمی اعضاء هیات علمی  [96]مطالعه زارع

نشان داده که استقالل افراد، خودباوری، تسهیالت اداری و مالی 
بر ازدیاد تولیدات و خالقیت های علمی  و حذف تشریفات اداری

نقش موثر دارند. اگر روش های تدریس با همه شرایط صحیح 
آن انجام شود به پیشرفت تحصیلی، معنادار شدن یادگیری و 
نفوذ مطالب کشف شده در عمیق ترین سطوح یادگیری منجر 
می شود و در نهایت  باعث رشد توانایی های بالقوه فراگیران 

 . [99]می شود

 که دریافتند خود پژوهش در [96] 6گریفیتس و سونمان گاس،

تالش  مناسب بستر و فضا کردن فراهم با همواره خالق معلمان
 دانش از خود انتظارات سطح افزایش بر عالوه که می کنند

 و داده گسترش دانش آموزان با را خود تعامل و ارتباط آموزان،
 مشارکت برای را وزاندانش آم اثربخش، رویه های ایجاد با

 آنها باور به .بکشند چالش به بیشتر ریسک جویی توان و بیشتر

خالق،  معلمان آموزشی استراتژی های و تدابیر با که هنگامی
 درگیر هدفمند صورت به آموزشی فعالیتهای در آموزان دانش

 و می آموزند عمیق تر بیشتر و شوند، می داده مشارکت و شده
 .می گردد محقق انتظار از ترفرا آموزشی اهداف

 در نیز [99] 9یاهایا، ابراهیم و حسن چی، ارتباط همین در

 در آنها و خالقیت مالزی خالق معلمان میان ارتباط مطالعه

 میتوان که است پدیده ای خالق تدریس که دریافتند تدریس

 بهبود متنوع، ای توسعه از برنامه های بهره گیری با را آن

 .بخشید
شخصیتی  ویژگی های بررسی در نیز [94] 4لئونگ و چونگ

 انگیزه صداقت، خوش رفتاری، بر عالوه که خالق دریافتند معلم

هستند.  نو تجارب کسب خواهان خالق معلمین نوگرایی، باال،
 بررسی در [95] 5همچنانکه، هورن، هونگ، چانلین، چان و چو

 های استراتژی شناسایی و خالق تدریس بر موثر عوامل
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 برنده معلمان از نفر سه توسط مورد استفاده آموزشی ثربخشا

 دریافتند که یکپارچه های فعالیت یادگیری زمینه در جایزه

 مربوط تجارب خانوادگی، عوامل معلم، شخصیتی های ویژگی

 های جنبه و تدریس امر مناسب در باورهای آموزش، و رشد به

 معلمان القانهخ آموزش بر مؤثر عوامل از مدرسه سازمان اداری

 می باشند.
 و خالقیت بین ارتباط در تحلیل [92]و همکارانش قدم پیش

 را متغیر دو این بین قوی ایرابطه وجود موفقیت معلمان،

پژوهشی با عنوان  [91]کرده اند. جبلی آده و سبحانی گزارش
تاثیر به کار گیری روش های تدریس خالق بر خالقیت دانش 

دایی استان گلستان انجام دادند. نتایج این آموزان پایه چهارم ابت
تحقیق نشان داد کاربرد روش های تدریس خالق، خالقیت 

 دانش آموزان را رشد می دهد. 
مطالعه ای با عنوان بررسی تاثیر برنامه آموزش  [91]حسینی

خالقیت معلمان بر خالقیت، پیشرفت تحصیلی و خودپنداره 
از این بود که برنامه آموزش  دانش آموزان انجام داد. نتایج حاکی

خالقیت معلمان بر افزایش خالقیت دانش آموزان و پیشرفت 
تحصیلی آنان تاثیر دارد. پیشرفت تحصیلی عالوه بر اینکه خود 
به تنهایی یک هدف به شمار می آید، در فراگیران انگیزه ایجاد 
می کند و این انگیزه به کسب بسیاری از اهداف و ویژگی های 

( می 9111) 2. راجرز[91]ناختی دیگر منجر می شودروان ش
. با این حال خالقیت در "آدمی ذاتا خالق متولد می شود"گوید: 

مراحل ابتدایی زندگی  تکامل یافته نیست و به همین دلیل به 
با توجه به تعاریف خالقیت  [66]توجه، هدایت و تربیت نیاز دارد 

ین زمینه مشخص و دستاوردهای پژوهش های انجام شده در ا
 می شود که خالقیت آموزش دادنی و پرورش یافتنی است.

شناسایی ویژگی های خالقانه و عوامل موثر بر خالقیت تدریس 
اساتید دانشگاه فرهنگیان از اهمیت باالیی برخوردار است، زیرا 
این دانشگاه مسئولیت تربیت معلمان آینده را بر عهده دارد. 

های ست در آینده نزدیک عامل به روشتربیت معلمانی که قرار ا
های یادگیری در کالس-خالقانه تدریس در فرایند یاددهی

درسی باشند که محصوالتی خالق را تحویل جامعه دهند. 
ی حاضر درصدد ارائه ی الگویی است که بر بنابراین مطالعه

اساس آن بتوان زمینه خالقیت آموزشی را در نظام آموزشی 
 یهایژگیآن است که و یمطالعه در پ نیلذا اتقویت کرد. 

استفاده آنها از  زانیو م انیخالقانه استادان دانشگاه فرهنگ
رشته آموزش  انیدانشجو دگاهیخالق از د سیتدر یهاروش
قرار  یابیو ارز یسرمورد بر ریز یرا در قالب سوال ها ییابتدا
 :دهد

 ند؟. ویژگی های خالقانه اساتید دانشگاه فرهنگیان کدام9

. اساتید دانشگاه فرهنگیان تا چه میزان از روش های تدریس 6
 خالق استفاده می کنند؟

 یها یژگیو. آیا بین دیدگاه دانشجویان پسر و دختر در مورد 9
 تفاوت معنی داری وجود دارد؟ انیدانشگاه فرهنگ دیخالقانه اسات

 

 روش -2
ه جامع یاست که رو پیمایشی-یفیتوص یبررس کیمطالعه  نیا

 رشته آموزش ابتدایی وستهیپ یکارشناس دانشجومعلمان یآمار
 یلیسال تحص اول مسالیاستان فارس در ن انیدانشگاه فرهنگ

مورد مطالعه بر اساس  ی. نمونه آماردیانجام گرد 11-9911
 یا بقهط یریجدول مورگان و با استفاده از روش نمونه گ

خاب و مورد انت دانشجومعلماننفر از  696به تعداد  یتصادف
 . (9)جدول مطالعه قرار گرفتند

 
 نمونهدانشجومعلمان : مشخصات جمعیت شناختی 9جدول

 درصد تعداد مشخصات

 جنسیت      

 41 969 پسر

 59 961 دختر

 966 696 جمع

 
اصول و ویژگیهای ابزار مورد استفاده در این پژوهش، پرسشنامه 

مورد تایید قرار روایی و پایایی آن بود که  [69]تدریس خالق
با استفاده از روش  آنپایایی نیز  گرفته بود و در این مطالعه

این پرسشنامه  محاسبه گردید. 16/6به میزان آلفای کرونباخ که 
 61حاوی  و اصول و ویژگیهای تدریس خالق دارای دو بخش

بود که برای نمره گذاری پرسش ها در پرسش نامه از گویه 
 استفاده)از خیلی زیاد تا خیلی کم(  کرتیپنج درجه ای ل فیط

 داده ها، آن آوری جمع و ها پرسشنامه لیاز تکم. پس شده است
آماره های توصیفی و استنباطی شده با استفاده از  یگردآور های

قرار  لیو تحل هیمورد تجز SPSS-16نرم افزار  به کمک
 .گرفت

 

 یافته ها -3
 انیاه فرهنگدانشگ دیخالقانه اسات یهایژگیوپرسش اول: 

 کدامند؟
دانشگاه  دیخالقانه اسات یها یژگیودر ابتدا به منظور تعیین 

از آمار توصیفی )میانگین و  از دیدگاه دانشجویان، انیفرهنگ
نشان  6انحراف معیار( استفاده گردید که نتایج حاصله در جدول 

 داده شده است.
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 از دیدگاه دانشجویان دیقانه اساتخال یها یژگیوهای توصیفی مربوط به  آماره -6جدول 

 انحراف استاندارد میانگین تعداد دیخالقانه اسات یها یژگیو

 16/6 11/9 696 انیبا دانشجو مانهیبرقراری ارتباط صم ییتوانا

 11/6 12/9 696 انیاحترام به نظرات دانشجو

 19/6 12/9 696 انیدانشجو قیو عال ازهایقائل شدن برای ن تیاهم

 11/6 15/9 696 دن اطالعات در حد قابل قبول در رابطه با موضوع درسدارا بو

 19/6 15/9 696 سیمربوط در تدر یاستفاده از نرم افزارهای آموزش ییتوانا

 16/6 15/9 696 انیبه چالش کشاندن ذهن دانشجو ییتوانا

 12/6 19/9 696 دیاسات یدر دسترس بودن و حضور کاف

 11/6 16/9 696 دیبه روز بودن دانش اسات

 19/6 16/9 696 انیو عالقه در دانشجو زهیانگ جادیا ییتوانا

 16/6 11/9 696 انیدارا بودن انتظارات سطح باال از دانشجو

 16/6 12/9 696 انیهای فردی دانشجودادن به تفاوت تیاهم

 66/9 59/9 696 انیدانشجو یعلم تیباورداشتن قابل

 

 یها یژگیوشاهده نمود که از بین توان م می 6بر اساس جدول 
، باالترین میانگین متعلق به انیدانشجو دگاهیاز د دیخالقانه اسات

( و 11/9) انیبا دانشجو مانهیبرقراری ارتباط صم ییتوانا
 یعلم تیباورداشتن قابلترین میانگین متعلق به  پایین

 باشد. ( می59/9) انیدانشجو

( با 529/6ار ماچلی )با توجه به این که مقد 9مطابق جدول 
معنی دار  به دست آمده  6669/6در سطح  52درجه آزادی 

 یژگیو های است، پس مفروضه کرویت برقرار نیست )کواریانس
گانه برابر نیستند( و بنابراین از آزمون دوازده دیخالقانه اسات یها

 گروهی با تعدیل درجات آزادی استفاده شده است. درون
 

 یت ماچلیآزمون کرو -9جدول 

 آزمون درون گروهی
 دیخالقانه اسات یها یژگیو

 آزمون ماچلی

 سطح معنی دار ی درجه آزادی خی یک Wماچلی 

 6669/6 52 11/991 529/6 سطوح

 
های مکرر  گیری نتایج حاصل از تحلیل واریانس اندازه 4جدول 

 Fگیسر،  مقدار -هاوس دهد که بر اساس آزمون گرین نشان می
معنی دار   6669/6( در سطح 661و  9ر درجه آزادی )( د295/6)

به دست آمده است. بنابراین از دیدگاه دانشجومعلمان، بین 
دانشگاه فرهنگیان، تفاوت معنی دار   دیخالقانه اسات یها یژگیو

 وجود دارد.
 

 دیانه اساتخالق یها یژگیوهای معنی دار ی تفاوت  شاخص -های مکرر گیری تحلیل واریانس اندازه -4جدول

 شاخص
 منابع تغیرات

مجموع 
 مجذورات

درجات 
 آزادی

میانگین 
 مجذورات

F 
سطح معنی 

 داری

 19/619 گیسر-هاوس گرین اساتید خالقانه یها یژگیو
 و9

661 
91/9 295/6 6669/6 

 
 

 یها یژگیوی زوجی  آزمون تعقیبی بونفرونی برای مقایسه
 تیرداشتن قابلباو»ید نشان داد که فقط ویژگی خالقانه اسات

دارا بودن اطالعات در حد »های: با ویژگی« انیدانشجو یعلم

استفاده از نرم  ییتوانا، قابل قبول در رابطه با موضوع درس
برقراری  ییتوانا، انیاحترام به نظرات دانشجوی، افزارهای آموزش

به چالش کشاندن ذهن  ییتوانا، انیبا دانشجو مانهیارتباط صم
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 تیاهم، و دیاسات یسترس بودن و حضور کافدر د، انیدانشجو
دارای تفاوت معنی « انیدانشجو قیو عال ازهایقائل شدن برای ن

دار است، اما در سایر موارد تفاوت معنی داری مشاهده نمی 
دانشگاه  دیخالقانه اسات یها یژگیو نیبگردد. بنابراین، در 

 ، عامل غالب وجود ندارد.انیفرهنگ

دانشگاه  دیخالقانه اسات یها یژگیویت به منظور بررسی اولو
از آزمون فریدمن استفاده گردید که نتایج حاصله در  انیفرهنگ
 ( خالصه گزدیده است. 5جدول)

 
 انیدانشگاه فرهنگ دیخالقانه اسات یها یژگیو مقایسه رتبه میانگین یبرا فریدمنآزمون  -5جدول 

 ور خی   درجه آزادی    سطح معنی داریرتبه میانگین      مجذ دیخالقانه اسات یها یژگیو

 15/2 انیبا دانشجو مانهیبرقراری ارتباط صم ییتوانا

 14/2 انیاحترام به نظرات دانشجو

 19/2 انیدانشجو قیو عال ازهایقائل شدن برای ن تیاهم

 16/2 دارا بودن اطالعات در حد قابل قبول

 25/2 یاستفاده از نرم افزارهای آموزش ییتوانا

 669/6               99            142/61               22/2 انیبه چالش کشاندن ذهن دانشجو ییوانات

 22/2 دیاسات یدر دسترس بودن و حضور کاف

 46/2 دیبه روز بودن دانش اسات

 42/2 انیو عالقه در دانشجو زهیانگ جادیا ییتوانا

 95/2 انیدارا بودن انتظارات سطح باال از دانشجو

 66/2 دانشجویانهای فردی دادن به تفاوت تیاهم

 55/5 انیدانشجو یعلم تیباورداشتن قابل

 
-یژگیو نیاز ب نشان داده شده است 5جدول  همان گونه که در

 نیانگیمرتبه  نی، باالترانیدانشگاه فرهنگ دیخالقانه اسات یها
با  مانهیبرقراری ارتباط صم ییتوانا»ویژگی متعلق به 

 ویژگی متعلق به نیانگیمرتبه  نیتر نیی( و پا15/2) «انیشجودان
و تفاوت  باشد ی( م55/5) «انیدانشجو یعلم تیباورداشتن قابل»

 انیدانشگاه فرهنگ دیخالقانه اسات هاییژگیو نیانگیمبین رتبه 
 معنی دار است. 669/6در سطح 

 یاز روش ها زانیتا چه م انیدانشگاه فرهنگ دیاساتپرسش دوم: 
 کنند؟ یخالق استفاده م سیتدر

 آزمون تی تک نمونه ایاز برای پاسخگویی به این سوال، 
 دیاستفاده اسات زانیحاصله نشان داد م جیکه نتا دیاستفاده گرد

طور معنی به خالق سیتدر یهااز روش انیدانشگاه فرهنگ
داری در حد قابل قبولی است اما با سطح مطلوب فاصله 

 (.2دارد)جدول 
 

 خالق سیتدر یهااز روش انیدانشگاه فرهنگ دیاسات: میزان استفاده 2ول جد

 انحراف استاندارد میانگین
سطح قابل 

 قبول
 tمقدار 

 درجه
 آزادی

 سطح
 معناداری

 tمقدار  سطح مطلوب
 سطح

 معناداری

21/9 91/6 9 569/62 661 6669/6 4 211/99 6669/6 

 
پسر و دختر در مورد  انمعلیدانشجو دگاهید نیب ایآپرسش سوم: 

 یداریتفاوت معن انیدانشگاه فرهنگ دیخالقانه اسات یهایژگیو
 وجود دارد؟
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 دیخالقانه اسات یهایژگیوپسر و دختر در مورد  دانشجومعلمانجدول توصیفی دیدگاه  -1جدول 

 انحراف استاندارد میانگین تعداد جنسیت دیخالقانه اسات یهایژگیو

با  مانهیتباط صمبرقراری ار ییتوانا
 انیدانشجو

 12/6 66/4 961 دختر

 15/6 14/9 969 پسر

 انیاحترام به نظرات دانشجو
 11/6 11/9 961 دختر

 16/6 15/9 969 پسر

ی ازهایقائل شدن برای ن تیاهم
 انیدانشجو

 15/6 14/9 961 دختر

 19/6 11/9 969 پسر

دارا بودن اطالعات در حد قابل 
 قبول

 12/6 4 961 دختر

 15/6 16/9 969 پسر

استفاده از نرم افزارهای  ییتوانا
 یآموزش

 19/6 12/9 961 دختر

 14/6 19/9 969 پسر

 11/6 11/9 961 دختر به چالش ییتوانا

 16/6 16/9 969 پسر انیکشاندن ذهن دانشجو

 16/6 4 961 دختر در دسترس بودن و

 11/6 25/9 969 پسر دیاسات یحضور کاف

 11/6 11/9 961 دختر بودن دانشبه روز 

 16/6 16/9 969 پسر دیاسات

 11/6 19/9 961 دختر و زهیانگ جادیا ییتوانا

 11/6 16/9 969 پسر انیعالقه در دانشجو

 19/6 12/9 961 دختر دارا بودن انتظارات سطح

 12/6 52/9 969 پسر انیباال از دانشجو

 16/6 12/9 961 دختر دادن به تیاهم

 16/6 22/9 969 پسر فردی هایتفاوت

 61/9 51/9 961 دختر یعلم تیباورداشتن قابل

 25/6 46/9 969 پسر انیدانشجو

 
مالحظه می گردد، از دیدگاه  1همانطور که در جدول شماره 

دانشجومعلمان دختر، در بین ویژگیهای خالقانه اساتید دانشگاه 
در « انیا دانشجوب مانهیبرقراری ارتباط صم ییتوانا»فرهنگیان، 

در اولویت « انیدانشجوی علم تیباورداشتن قابل»اولویت اول و 
 یهایژگیو نی، در بپسردانشجومعلمان  دگاهیاز دآخر قرار دارد و  

احترام به نظرات » ان،یدانشگاه فرهنگ دیخالقانه اسات
 یعلم تیباورداشتن قابل»و  اول تیدر اولو «انیدانشجو
   .قرار داردخر در اولویت آ «انیدانشجو

 دانشجومعلمان دختر و پسرمنظور بررسی تفاوت بین دیدگاه به
در این زمینه؛ ابتدا با استفاده از آزمون ماچلی، برابری 

مورد بررسی قرار  دیخالقانه اسات یها یژگیو های کواریانس
( و با توجه به این که 1گرفت که مطابق نتایج حاصله )جدول 

 6669/6در سطح  25ا درجه آزادی ( ب526/6مقدار ماچلی )
معنی دار  به دست آمده است، پس مفروضه کرویت برقرار 

گانه دوازده دیخالقانه اسات یها یژگیو های نیست )کواریانس
گروهی با تعدیل درجات  برابر نیستند( و بنابراین از آزمون درون

 .آزادی استفاده شده است
 

 آزمون کرویت ماچلی -1جدول 

 ن گروهیآزمون درو
 دیخالقانه اسات یها یژگیو

 آزمون ماچلی

 سطح معنی دار ی درجه آزادی خی یک Wماچلی 

 6669/6 25 99/991 526/6 سطوح
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های مکرر  گیری نتایج حاصل از تحلیل واریانس اندازه 1جدول 
از دیدگاه  دیخالقانه اسات یها یژگیوی  در مقایسه

د که بر اساس آزمون ده دانشجومعلمان دختر و پسر نشان می
و  9( در درجه آزادی )F (119/6گیسر،  مقدار -هاوس گرین

معنی دار  به دست آمده است. بنابراین  6669/6( در سطح 661
 دیخالقانه اسات یها یژگیواز دیدگاه دانشجومعلمان، بین 

 دانشگاه فرهنگیان، تفاوت معنی دار وجود دارد.

 
 دیخالقانه اسات یها یژگیوهای معنی داری تفاوت  شاخص -های مکرر یگیر تحلیل واریانس اندازه -1جدول

 شاخص
 منابع تغیرات

 درجات آزادی مجموع مجذورات
میانگین 
 مجذورات

F سطح معنی داری 

 یها یژگیو
 اساتید خالقانه

 -هاوس گرین
 گیسر

644/61 
9 
 و

661 
62/9 119/6 6669/6 

 
گاه ی بین گروهی دید ، مقایسه96بر اساس جدول 

 دیخالقانه اسات یها یژگیودر مورد  دانشجومعلمان دختر و پسر
ی  ( در درجه61/66به دست آمده ) Fنشان داد که با توجه به 

دانشگاه  دیخالقانه اسات یهایژگیو، بین 661و  9آزادی 
تفاوت معنی داری  دانشجومعلمان دختر و پسرفرهنگیان از دید 

 ( وجود دارد.6669/6)در سطح 

 
 دانشجومعلمان دختر و پسراز دید  دیخالقانه اسات یها یژگیوی بین گروهی  مقایسه -96ل جدو

 سطح معنی داری درجه آزادی F انحراف استاندارد میانگین تعداد جنس متغیر

 9 61/66 41/6 16/9 921 دختر دیخالقانه اسات یهایژگیو
 و

661 

6669/6 

 42/6 21/9 916 پسر

 
 

 گیریبحث و نتیجه  -4
خالقانه استادان  هاییژگیو یبررسپژوهش حاضر به منظور 

 سیتدر هایاستفاده آنها از روش زانیو م انیدانشگاه فرهنگ
یی انجام گرفت. رشته آموزش ابتدا انیدانشجو دگاهیخالق از د

از  :ه در مورد پرسش اول حاکی از آن بود کهبه دست آمد جنتای
 ییتوانا» ان،ینشگاه فرهنگدا دیخالقانه اسات هاییژگیو نیب

 تیداشتن قابل باور» و «انیبا دانشجو مانهیبرقراری ارتباط صم
به ترتیب باالترین و پایین ترین رتبه را از  «انیدانشجو یعلم

دید دانشجومعلمان دارند. ارتباط، محور اصلی زندگی اجتماعی 
انسان ها را تشکیل داده و مهارت های ارتباطی مهم ترین 

ایی هستند که ما را به سوی موفقیت سوق می دهند و راهبرده
چنانچه این ارتباط به خوبی برقرار شود در محیط های علمی، 
هدف های آموزشی با کیفیت و سهولت بیشتری تحقق می 

 .[66]یابند
یکی از عوامل کلیدی ارتباط موثر بین استاد و دانشجو این است 

بیه به استاد بیابند. که تا چه حد دانشجویان خود را نزدیک و ش
واقعیت این است که عالوه بر میزان تسلط بر مباحث درس و 
تخصص و دانش استاد، آنچه یک استاد را در ذهن دانشجویانش 
به یک الگوی اخالقی و واقعی تبدیل می کند، رابطه ی خوب و 

مثبت او با دانشجویان است. پس در فرایند تدریس، تنها تجارب 
ی استاد موثر واقع نمی شوند، بلکه کل و دیدگاه های علم

شخصیت و روش وی در ایجاد شرایط یادگیری و تغییر و تحول 
. روابط استاد با دانشجو در کالس [69]دانشجویان موثر است

درس از نوع روابط پیچیده ی انسانی است که عوامل متعدد و 
گوناگونی در آن موثرند. این عوامل زاییده تفاوت های افراد از 
نظر ویژگی های رفتاری، توانایی ها، شخصیت فردی و شرایط 

. این رابطه با وجود [64]خانوادگی، موقعیت مکانی و غیره است
بارز بودن وجه علمی آن، صرفا به انتقال آموز های علمی و 
تکنیکی از سوی استاد به دانشجو محدود نمی شود و 

ی، سبک دانشجویان کیش رفتاری و منش فردی، دیدگاه اجتماع
تدریس و پژوهش، شیوه ی تعامل حرفه ای را نیز فرامی 

 .[65]گیرند
دانشجو قلب تپنده جامعه است و می توان از آن به عنوان موتور 

یکی از وظایف [ 62]محرکه جامعه توصیف کرد. به زعم خنیفر
بسیار مهم و کلیدی دانشجویان در کشور تولید علم و خالقیت 

توسعه علمی در دانشگاه فرهنگیان است و با توجه به اهمیت 
وظیفه حرفه ای دانشجویان ارتقای سطح علمی، تحقیقاتی و 
مشارکت در حرکت شتابان علمی و برداشتن گام های محکم در 
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مسیر پیشرفت و تعالی ایران اسالمی در عرصه های مختلف 
است و اعتماد بیشتر اساتید بر دانشجو محوری برای تسهیل 

وعه دانشگاه فرهنگیان امری ضروری است و روند امور در مجم
چگونگی استفاده صحیح از استعدادها و قابلیت های علمی 
نخبگان و دانشجو معلمان نمونه برای کمک به تعیین مسیر و 
جهت دهی مناسب به بدنه اصلی دانشگاه فرهنگیان بسیار مهم 
است. استفاده بیشتر اساتید از قابلیت های علمی دانشجویان 

ایجاد هرچه بیشتر شور و نشاط علمی و ایجاد محیطی  باعث
برای تبادل اطالعات بین دانشجویان در یک فضای رقابتی سالم 
و تاکید بر یادگیری مشارکتی و تقویت مهارت های کار تیمی و 
همچنین خالقیت و نوآوری و ... می شود. همچنین پتانسیل 

شده و به های دانشجو معلمان در زمینه های مختلف بالفعل 
 شکوفایی می رسد.

 زانیمنتایج حاصله برای پاسخگویی به سوال دوم، نشان داد که 
 خالق سیتدر یهااز روش انیدانشگاه فرهنگ دیاستفاده اسات

طور معنی داری در حد قابل قبولی است اما با سطح مطلوب به
فاصله دارد. توانایی اساتید دانشگاه فرهنگیان در تقویت ایده 

و خالق در دانشجومعلمان به طور معنی داری قابل های نو 
قبول است؛ چون در عصر حاضر، بیش از هر زمان دیگری تاکید 
بر آموزش و استفاده از روش های تدریس خالق است و از 
دانشگاه ها خواسته می شود تا دانشجویانی خالق و کارآفرین به 

پویا در جامعه تحویل دهند و بتوانند به عنوان عنصری خالق و 
بخش های مختلف جامعه فعالیت نمایند که این امر مستلزم 
آموزش خالق و کارآفرین است. به نظر می رسد در این زمینه 
برای رساندن اساتید به سطح مطلوب، تشکیل کارگاه های 

 آموزش خالقیت برای آشناسازی بیشتر اساتید مفید واقع شود.
-یژگیوین که بین همچنین در پاسخ به سوال سوم، مبنی بر ا

دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان از دید  دیخالقانه اسات یها
تفاوت معنی داری وجود دارد؛ باید به این نکته توجه  دختر و پسر

داشت که دختران و پسران از نظر عوامل مختلفی که شامل 
وراثت و محیط می شود، با هم متفاوت اند و ممکن است دیدگاه 

ی هم داشته باشند. آنها تفاوت های فردی، ها و نظرات متفاوت
فرهنگی، خانوادگی و ... مختلفی دارند که به دیدگاه آنها نسبت 
به زندگی و محیط اطراف اثرگذار است. دخترها نسبت به پسرها 
داده های اطالعاتی حسی بیشتری را دریافت می کنند و یک 

شتر سال زودتر از پسرها به مهارت های کالمی می رسند و بی
روی ارتباط کالمی تاکید می کنند. در مقابل پسرها به ارتباط 
های غیرکالمی توجه دارند و در مقایسه با دخترها کمتر میتوانند 
احساسات خود را به زبان آورند و قادر نیستند به سرعت دخترها 
واکنش کالمی نشان دهند. پسرها و به طور کلی جنس مذکر در 

پیشرفت های بیشتری رو به رو  بخش های راست مغز خود با

می شوند و درنتیجه این رشد، توانایی های فضایی برای آنها 
ساده تر است. اما دخترها از نیمکره چپ مغز بیشتر استفاده می 
کنند. یکی از علل تفاوت های ساختاری دو جنس، تفاوت های 
هورمونی آنها است که در سازمان مغزشان تاثیرگذار است. گرچه 

و مردها تمامی هورمون های انسانی را دارا هستند اما  زن ها
میزان این هورمون ها در دو جنس زن و مرد تغییر می کند. از 
طرفی سبک یادگیری دخترها و پسرها هم با هم تفاوت دارد. 
پسرها استدالل قیاسی می کنند و  دخترها اندیشه استقرایی 

ان ابتدا چیزهای . نتیجه این می شود که آنها از هم[61]دارند 
متلفی یاد می گیرند و رغبت ها و نگرش های متفاوتی را پیدا 
می کنند. خالصه کالم این که تفاوت های ذاتی و خانوادگی و 
فرهنگی دست به دست هم می دهند و دانشجویان را به شیوه 
های مختلفی آماده می سازند و مطالب مختلف به آنها یاد می 

ه و نظریات آنها در دانشگاه ها متفاوت دهند و بدین وسیله بازد
است. از این رو می توان معناداری تفاوت دیدگاه دختران و 

 پسران از منظر ویژگی های خالقانه اساتید را توجیه کرد.     
اساتید نسل ها را به همدیگر ارتباط می دهند، به رفتار 

ی دانشجویان شکل می دهند، افراد مورد نیاز جامعه را تربیت م
کنند و ... به خصوص اساتید محترم دانشگاه فرهنگیان که 
معلمان آینده را می سازند و ارتباط صمیمانه و همراه با عطوفت 
آنها با دانشجویان که بسیار حائز اهمیت است. عطوفت و 
مهربانی الزمه تدریس است. همانطور که رسول اکرم )ص( می 

 [.61]"نیدبا شاگردان خود به نرمی رفتار ک"فرماید: 

پس رابطه همراه با رافت استاد می تواند انگیزه فراگیران را برای 
معلمان رئوف و ": "تورنس"یادگیری تقویت نماید. به گفته 

. "مهربان، دانش آموزان مبتکر و خالق پرورش می دهند
روانشناسان تربیتی بر این باورند که اساتید می توانند مهارت ها 

و تفکر واگرا را به فراگیران آموزش دهند و توانایی های خالقیت 
و کارگزاران و مجریان نظام های آموزشی را به رعایت آنها در 
فرایند اجرای فعالیت های آموزشی توصیه می کنند. این اصول و 
روش ها عبارت اند از: استفاده از روش حل مساله راهیابانه، 

برای خود  ایجاد عدم تعادل در یادگیرندگان، ایجاد فرصت هایی
تحولی و یادگیری اکتشافی، احترام به تفاوت های فردی 
یادگیرندگان، سرمشق قرار دادن رفتارهای خالق دیگران و 
استفاده از روش ها و الگوهایی که موجب ارتقای آفرینندگی 
یادگیرندگان می شود مثل بارش مغزی، آموزش مهارت های 

شگری و پژوهشی، الگوهای خود تحولی، حل مساله، کاو
 [61]یادگیری های مشارکتی
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