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 دهیچک
 

ثر بر آن انجام شد. ؤم یانهیزم یرهایو متغ یآموزشگران کشاورز تیخالق یحاضر با هدف بررس قیتحق

 یآمار ۀجامعبود.  یا توسعه –یکاربرد قاتیاز انواع تحق قیو تحق یشیمایپ -یفیتوص قیروش تحق

 ی( که به صورت سرشمارنفر 03) استان کرمانشاه بودند یآموزشگران مراکز آموزش کشاورز ،قیتحق

تفکر خالق تورنس و  یریگ اندازه ۀپرسشنام یبود که بر مبنا یا پرسشنامه قی. ابزار تحقشدند یبررس

 متوسط سمت به یمنف یچولگ با نرمال حد در آموزشگران تیخالق که داد نشان جینتا. افتیبسط  لگاردیه

و  عیبد یها دهیا ۀارائ استعداد یرهایمتغ نیب تنها که است نیا یایگو ،یهمبستگ آزمون جینتا. ستباال به

 شغل، با مرتبط یدهایتهد و ها فرصت ییشناسا سرعت ،و تازه عیبد یها دهیا یریکارگبه استعداد ،تازه

و تفکر خالق آموزشگران  تیخالق زانیبا م یکار ۀسابق و نفس به اعتماد ،یریپذسکیر ،یطلباستقالل

 یها دهیا ۀارائاستعداد  رینشان داد که متغ جینتا نیوجود دارد. همچن یداریمعن و مثبت ۀرابط یکشاورز

 و اعتماد به نفس ات،یاستعداد توجه به جزئ ،و تازه عیبد یها دهیا یریکارگاستعداد به ،و تازه عیبد

 .کنند یم نییرا تب یآموزشگران کشاورز تیخالق ریمتغ راتییدرصد از تغ 03در مجموع  ،یطلب استقالل

 

 . تیخالقخالق،  تفکر ،یکشاورز آموزشگران ،تیخالق آموزش تورنس، آزمون :یدیکل یها واژه

  

 مهمقد
انسان  ۀشیاند یهاجلوه نیتریو عال نیتر دهیچیپخالق از  تفکر

 نشیآفر ییتوانا را تی( خالق2001) Sternbergاست. 
از توان  یا زهیداند که آمیم ینو در سطح عال یها شهیاند

 موجود یباورها برابر در تیحساس و یریپذانعطاف ،ینوآور
 یمنطق ۀشیانددهد که همراه با یم را ییتوانا نیا فرد به و است

 ید تا دستاوردهاشیندیب یگرید یهاافتهیو خردمندانه، به 
د. با ظهور جنبش تفکر داشته باش گرانید یبرا یسودمند

 ، سمیمدرن پست ۀشیاندو رواج  0891 ۀده لیدر اوا یانتقاد

در  هاآن یابیو تفکر خالق و ارزش لهئمس حل یها مهارت آموزش
 امیا نیا در. است هتگرف قرار یآموزش یها نظام دستور کار

 تفکر آموزش بر یمتک که یعقالن تیترب از یدیجد یالگو
 رینظ ییها به عرصه ،است شیاندآزاد انسان پرورش و معقول

 متفکران از یاریبس ۀدیعقوارد شده است. به  تیو ترب میتعل
. دارد ییوید جان افکار در شهیر الگو نیا ت،یترب و میتعل معاصر

 محورپژوهش تیترب و میتعل یالگو ستمیب قرن لیاوا در ییوید
 رانیو قدرت استدالل فراگ یپژوهشگر یها مهارت یابیارزش و

 تیخالق ۀواژ (.Jahani, 2006) بود داده قراررا در کانون توجه 
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 شناسانروان انجمن در لفوردیگ توسط 0891 سال در بار نیاول
 ,Bleedorn, 2003; Mumford شد فیتعر و مطرح کایامر

مطرح  یآموزش یها در بحث 0881از سال  تی(. خالق(2003
 یشمندانیاند یسو از تیخالق ۀمقول(. (Craft, 2001 شد

 ,Starko افتی گسترشو  بسط گاردنر و مازلو د،یفرو همچون

 ;Starko, 2005; Anderson, 2002 محققان یبرخ. ((2005

Bleedron, 2005)) تیخالق جادیا در آموزش اثر ۀدربار ، 
معتقد است  (Cropley (2001. کردند دیتأکآن  برو  پژوهش

 کسانی افراد ۀهم در اگرچه ؛دارد وجود افراد ۀهمدر  تیخالق
و انفجار دانش امکان  یکیو الکترون ی. انقالب اطالعاتستین
 یطیمح طیبا شراثر ؤمبرخورد  یالزم برا یهادانش ینیبشیپ
 راه محققان، و شمندانیاست، لذا اند کردهرو بهرو مشکل با را

 بشر یفکر یهایها و توانمندتیخالق به توجه در را چاره
 ،Simonton (2000) به اعتقاد .Renzulli,1980)) انددانسته

 یشناخت یندهایاست که از کاربرد فرا یذهن یادهیپد تیخالق
. است پرورش ازمندین تیخالق ییشکوفا شود.یم حاصل معمول

 کهباورند  نیا بر تیخالق ۀطیاز صاحبنظران در ح یاریبس
 آن دنیسنج و فیتعر که است یا دهیچیپ  ۀدیپد تیخالق

 ,Baker, Rudd, & Pomeroy, 2001; Craft) .است مشکل

2005; Friedel & Rudd, 2005 .) James & Asmus 
 رانیفراگ نیب در تیخالق یریگ شکل در که معتقدند( 2001)

 .دارند متقابل اثر یتیشخص یها یژگیو و یشناخت یها مهارت
Runco (1999معتقد است خالق )رشد با همراه و جیتدربه تی 

 اوج با یمراحل در است ممکن ،یزندگ تجارب به یابیدست و فرد
تحول  ،شودیکه در طول زمان ظاهر م ییفرودها و
 ،ی( ضمن انتقاد از آموزش و پرورش سنت1996)  Mellow.ابدی

 به آموزش تیو هدا یسنت یهاو تحول برنامه رییتغ تیبر اهم
 یاست که برا معتقد وورزد یم دیکأخالق ت یهابرنامه سمت

 ۀارائو  یآموزش طیمح یسازیبه غن دیبا تیخالق افتنیتحقق 
خالق، به منظور  آموزشگران تیخالق پرداخت، لذا ترب ۀبرنام
دارد. آموزشگران به  یفراوان تیخالق اهم یرانیفراگ تیترب

از  رانیفراگ تیخالق بیتخر ایعوامل رشد  نیاز بهتر یکی ۀمنزل
 لیدل نیبرخوردارند. به هم یدر نظام آموزش یا ژهیو گاهیجا

است.  کرده جلب خود به راتوجه محققان نقش آموزشگران 
 تیخالق آموزشگرانها نشان داده است که پژوهشاغلب  جینتا
 ,Fryer & Codlings,1991 ; hosseiny) شناسند ینمرا 

خالق در کالس و  یفضا جادیا یبرا آموزشگران(. 2003
به را بشناسند و  تیخالق دیبا رانیفراگ یهایپرورش توانمند

از  دیبا آموزشگران نیچنمثبت داشته باشند. هم یآن نگرش

 یآگاه تیخالق پرورش یراهکارها و خالق سیتدر یهامهارت
. بگذرانند نهیزم نیالزم را در ا یآموزش یهادوره و باشند داشته

با  آموزشگران( نشان داد که Smith) 1998 قاتیتحق
 تیخالق ،یرسنتیغ و خالق ،یهنر یها روش از یریگ بهره
( ثابت 2002) parado قاتیاند. تحقداده شیرا افزا رانیفراگ

بر عملکرد خالق،  دهیدکرده است که آموزشگران آموزش
سزا ب یریتأث رانیفراگ یو رشد شناخت یلیتحص شرفتیپ

مستعد و هم  رانیفراگهم شامل  ریتأث نیو ااند  داشته
 ،McAdam  (2004) قاتیتحقاساس  بربوده است.  رمستعدیغ

در  تیآموزش خالق یها اعتقاد به گنجاندن روش آموزشگران
 01 یدر بررس McAdamاند.  هداشت آموزشگران تیترب ۀبرنام

 شیکه افزا اعتقادند نیا بر آموزشگرانکه اغلب  افتیدر همؤسس
 تیخالق ۀدورو گنجاندن  است مهم اریبس رانیفراگدر  تیخالق
 McAdam لذا ،دارد ضرورت خدمت از شیپ ۀبرنامدر 

 ۀاندازبه  آموزشگر تیترب یهابرنامه در که کرد یریگ جهینت
 نشده دیتأک تیخالق شیافزا یها بر عامل دانش در روش یکاف

 که است معتقدRenzulli  (1993 ) (.Fasko2001) است
 در ندارند، تیخالق از یشناختآنکه  لیدلبه  عموماً آموزشگران

 Fleith& Renzulli .ستندین موفق خالق رانیفراگ صیتشخ
 یها هبرنام ریثأت یدر بررس زی( ن2004) Magison( و 2002)

 رانیفراگ ۀپندارخالق و خود یهاییبر توانا تیآموزش خالق
 ۀپندارخود بر یاندک ریتأث هابرنامه نیمعتقدند که ا ،ییابتدا
گذاشته  هاآنخالق  یهاییتوانا بر یاریداشته و اثر بس رانیفراگ

 که است آن انگری( ب2003) hosseiny قاتیتحق جیاست. نتا
دهند، یپرورش م یتر خالقآموزشگران خالق، شاگردان 

 رندهیو پذ یمیگرم، صم یتیکه از شخص یآموزشگران نیهمچن
 آورند.یرا فراهم م رانیفراگ تیخالق شیامکان افزا برخوردارند،

 یکشاورز آموزشگران تیخالق ۀطیح در یاندک قاتیتحق
 Aschenbrener et al., 2007; Baker) است گرفته صورت

et al., 2001; Friedel & Rudd 2005). خصوص در 
 یمتعدد یها پژوهش ریاخ یها سال در تیخالق یریگ اندازه

 یریگ اندازه گوناگون یها آزمون ساخت به که گرفته صورت
که  یبه ابزار توان یم جمله آن ازکه  است شده منجر تیخالق

 & Proctor & Burnett (2004)،McAdam یسو از

Keogh  (2004 )،Kaufmann  (2003 استاندارد و به کار )
 نیشتریب که ها آزمون نیا از یکیاشاره کرد.  ،گرفته شده است

  O’ Neil. است تورنس خالق تفکر آزمون داشته، را کاربرد
 از هانآ در که مقاله هزاردو از شیب کنونتا دیگو یم( 1994)

 به شده، استفاده تیخالق سنجش مالک ۀمنزل به تورنس آزمون
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 عامل چهار بیترک را تیخالق تورنس. است رفته چاپ ریز
 یها دهیا دیتول استعداد یعنی(: ی)روان یالیس. 0: داند یم یاصل

 به توجه استعداد یعنی)گسترش(:  بسط. 2 زمان، کی در فراوان
 دیتول استعداد یعنی(: اصالت ای ی)تازگابتکار. 3 ات،یجزئ

)نرمش(:  یریپذ انعطاف. 4 و( اول)دست  ناب و نو یها دهیا
 و گوناگون اریبس یها روش ای ها دهیا دیتول استعداد یعنی
. از آنجا که ) (Abedi,1994; Einon, 2002 معمولریغ

 ییتوانا زا یناش یانسان یهاشرفتیاز دستاوردها و پ یاریبس
 کردنموضوع و فراهم  نیضرورت توجه به ا ،تفکر خالق اوست

 انیم نیآشکار است. در ا رشد و پرورش آن کامالً یهانهیزم
 به. است میجانبه و مستقهمه تیخالق ۀنیزمآموزشگر در  ریثأت

ثر در رشد ؤم عامل نیترتوان آموزشگر را مهمیم ،گرید عبارت
به  یجوامع بشر امروزه .دانست رانیفراگ تیخالق فیتضع ای

 انیمتقابل م یوابستگ ،یعیمنابع طب لیعلت مواجهه با تحل
را  تیبه پرورش خالق ازین راتییتغ ۀندیفزاکشورها و سرعت 

و  تر جامع چه هر یریتصو افتنی به ازین. کنند یماحساس  شتریب
 نیاست. چن یضرور یا جامعههر  یبرا ندهیاز آ تر قیدق

سطح  نیبه باالتر لین یرا برا الزم ۀزیانگ ،ندهیاز آ یریتصاو
 ,Torrance) آورد یم وجود بهافراد جامعه  در تیتفکر و خالق

 نقشبا توجه به  یآموزشگران کشاورز ،انیم نیدر ا .(1993
 ،دارند یکشاورز ۀعرصخالق در  یرویکه در پرورش ن یریخط

کنار رفتن از  میرقابت و ب رایزبرخوردارند  یواالتر گاهیاز جا
 سساتؤو م ها سازمان ،ها شرکت شتریب ،توسعه و تجارت ۀصحن

و  یتیریمد یها روشبه  مند قهعالو  فتهیرا ش یآموزش
 یبرا یاست و آن را تالش کرده دیجد یکار یها کیتکن

مرحله  نیعبور از ا ی. برادانند یم یطیمح راتییتغ با یسازگار
 یبرا یاریبسپژوهشگران  منتظره،ریغ یها شرفتیپ کسبو 

 آن ۀارائو  ینوآور ۀتوسعو  شرفتیپ یراهکارها نیبهتر افتنی
 & Mansuriyan) اند کردهمختلف تالش  یها سازمانبه 

Heidariyan, 2007.) یها تیمحدود و سو کی از مهم نیا 
 یباال سکیو ر نهیو هز منابع  تیمحدوداز  یناش یشغل
حرکت در جهت  لزوم گر،ید یسو از یکشاورز یها تیفعال

 یانسان یروهایدر ن ینیو کارآفر ینوآور یها مهارتآموزش 
 نی. در ااست کرده ریناپذرا اجتناب یبالقوه و بالفعل کشاورز

 یادیبن یدانش دیبا را تیخالق که معتقدند پردازانهینظر نهیزم
 Ryhammar  ریدانست. به تعب یو نوآور رییتغ گونه هر یبرا

& borlin (1992)، ندیراب دیرا با ینو و ابتکار یها دهیخلق ا 
از پرورش  یمغز انسان دانست که ناش یفراشناخت یکارکردها

 از (.Sabzali Sanjabi, 2008) و تفکر خالقانه است تیخالق

کشور و  ۀدر توسع یکشاورز گاهیجا تیاهم بر دیتأکبا  رو نیا
لزوم  نیهمچن ،عرصه نیخالق در ا یروهایپرورش ن تیاهم
 یها مهارتبه آموزش  یآموزش کشاورز یها آوردن نظام یرو

در آموزش  تیموضوع خالق یبررس ،و تفکر خالق ینیکارآفر
 شده، گفتهبا توجه به مطالب . رسد یمبه نظر  یضرور یکشاورز

 خالقانه تفکر لیتحل و نییتبپژوهش  نیا یهدف کل
 یا نهیزم یرهایمتغ با آن ارتباط یبررس و یکشاورز آموزشگران

 :از ندا عبارت پژوهش یئاست. اهداف جز تیخالق بر ثرؤم
نرمال  تیآموزشگران با وضع تیخالق زانیو تطابق م یبررس
 یرهایارتباط متغ یو بررس تیخالق یها هیدر نظر تیخالق

 . رانگآموزش تیخالق زانیم با تیخالق بر ثرؤم یا نهیزم
 

 ها    مواد و روش
 دربا  ،قیروش تحق .است یکم حاضر، قیتحق یکل کردیرو

 توجه با. است یشیمایپ  -یفیتوص قیاهداف تحق گرفتن نظر
را به  قیتحق جیانتتوان یکه م از آنجا ق،یتحق یهایژگیو به

 ۀعرص در تیخالق ۀمقولو گسترش  بسطدر جهت  یطور عمل
 یتئور یمبان آنو با استفاده از  بردبه کار  یکشاورز آموزش

 جمله ازرا گسترش داد،  یدر آموزش کشاورز تیخالق
 یمارآ ۀ. جامعرود یم شمار به یا توسعه -یکاربرد یها قیتحق
استان کرمانشاه  یآموزشگران مراکز آموزش کشاورز ،قیتحق
 نی. در اشدند مطالعه یصورت سرشمار بهنفر( که 01) ندبود

که مشابه  ساختهمحقق تیپژوهش از آزمون سنجش خالق
و  0(TTCT) تورنس آزمون سؤاالتو  لفوردیگ یها اسیمق
 استفاده شد، یسازیبوم محققاندست  بهو  یطراح لگاردیه

مختلف  گرانپژوهش یسو از قیابزار تحق ییشده است. روا
(Baker, Rudd, & Pomeroy, 2001; Mollie,2007 ; 

Craft, 2005; Friedel & Rudd, 2005) است شده دییتأ. 
پرسشنامه  ییروا ،شده بود جادیکه ا یاندک راتییبا توجه به تغ

نظر متخصصان آموزش  یو با بررس ییمحتوا قیبه طر
 بهکرونباخ  یآلفا ۀآن با محاسب ییایشد و پا یبررس یکشاورز

 ها نگاشته شیموضوع و پ اتیبا توجه به ادب .(78/1)دیرس دییتأ
 عوامل ،است صورت گرفته تیخالق ۀنیکه در زم یو مطالعات

 شد یبند دسته ،تیدر بروز خالق ثرمؤ یشناختروان و یفرد
بود.  یو هشت عامل فرد یشناختروان عامل شش شامل که

 لیتحل یبرا. شد استفادهپژوهش  یها لیعوامل در تحل نیا
 استفاده شد.  07spssافزار ها از نرمداده

                                                                                       
1. Torrance Tests of Creative Thinking  
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 ها افتهی
 یفرد یهایژگیو خصوصدر  قیتحق یها افتهی جینتا

از  یفراوان نیشتریآن است که ب یایگو یآموزشگران کشاورز
درصد(  3/99سال ) 41تا  31 یمتعلق به گروه سن ینظر سن

 91 از باالتر یسن گروه به متعلق یسن عیتوز نیترو کم
 یبررسمورد  ۀجامع یسن نیانگیدرصد( است. م00 /08)سال
(. 0است )جدول  97/01آن برابر  اریسال و انحراف مع 37
 نیا درآموزشگران  یدانشگاه یهارشته شیگرا عیتوز

رصد( د 34 به کینزدنان )آ شتریدهد که بینشان م یبررس
و زراعت و اصالح نباتات  شیدر گرا یلیمدرک تحص یدارا
که  هستند یاریبآ یمهندس شیگرا یدارادرصد  01
 (. 2)جدول  آموزشگران است نیدر ب یفراوان نیترکم

 سن حسب بر یکشاورز آموزشگران یفراوان عیتوز. 2جدول 

 یراکمت درصد درصد یفراوان سن)سال(

 34/03 34/03 9 سال 31کمتر از 

41-31 39 3/99 04/70 

91-41 01 07/00 30/99 

 011 08/00 7 سال91باالتر از 

  011 01 جمع

               43-33:  مد                      33:  نیانگیم

 یکشاورز آموزشگران یفراوان عیتوز. 1جدول 

 یلیتحص شیبر حسب گرا

 درصد یفراوان یلیتحص شیگرا

 34/03 9 جیترو

 39/33 21 تتازراعت واصالح نبا

 07/20 00 یباغبان

 07/00 01 التآنیماش

 01 0 یاریبآ

 011 01 جمع

 مد : زراعت و اصالح نباتات            

آموزشگران  سیتدر ۀسابق زانیم یایگو 3جدول 
 نیشتریکه ب داد نشان جینتااست.  یبررسمورد  یکشاورز

 ۀسابقسال  21تا  01 نیاست که ب یمتعلق به گروه یفراوان
 یفراوان عیتوز جینتادرصد(،  07/90) دارند تیفعال

 یها تیو فعال سیتدر ۀسابقبر حسب  یآموزشگران کشاورز
درصد آنان حداقل  00به  بیآن است که قر یایگو یآموزش

دارند که  یآموزش یها تیفعالو  سیتدر ۀسابق سال 01
 .استآموزشگران  یتجربه و توان علم ۀدهندنشان

  یآموزشگران کشاورز یفراوان عیتوز. 3جدول 

 سیتدر ۀسابقبر حسب 

 یراکمت رصدد درصد یفراوان )سال( سابقه

 34/33 34/33 21 سال01کمتراز 

 99 07/90 30 سال 21-01

 011 09 8 سال 21 از شتریب

  011 01 جمع

 الس 13تا 23مد : 

 تیخالق زانیم سنجش یبرا که تورنس آزمون یها فاکتور
بسط، ابتکار و  ،یالیس زانیم شامل روند، یبه کار م

 ۀخالقان تفکر زانیم مجموع در که استشخص  یریپذ انعطاف
آن است که  یایگو 4 جدول جینتا. کند یمرا مشخص  فرد

 از 9/3 یریپذ ، انعطاف9از  4/3 نیانگیم یفاکتور ابتکار دارا
 نیانگی، و در مجموع م9 از 00/3 یالیس، 9 از 0/3 بسط ،9

 یبررس جی. نتابود 9از  94/3 تیخالق ۀسازند ریچهار متغ
آموزشگران  نیتورنس ب تیخالق زانیم ۀکنندنییتب یها مؤلفه

 . است آمده 4جدول  در یبررس مورد ۀمنطقدر  یکشاورز

 زانیآموزشگران با م تیخالق زانیم ۀسیمقا 9 جدول
نرمال  عیتورنس، توز تیخالق یۀنرمال است. مطابق نظر

شامل هفت سطح  تیخالق زانیمختلف بر اساس م یها گروه
درصد افراد در سطح  4) تیخالق زانیم نیاست که از کمتر

درصد افراد در  4) تیخالق زانیم نیشتریکم( تا ب یلیخ
نرمال در  عیتوز زانی)مشود یم عی( توزادیز یلیسطح خ
 نیشتریو ب نیبر اساس کمتر تی(. شاخص خالق9جدول 

 ۀکنندنییتب یها از مجموع مؤلفه تواند یکه فرد م یازیامت
پژوهش از آنجا  نی. در اشود یم نییکسب کند، تع تیخالق

 زانیم یبررس یبرا یسطح پنج کرتیل فیکه از ط
 نیمتراستفاده شد، ک تیخالق یها از مؤلفه یبرخوردار

 نیبود که ب 001آن  زانیم نیشتریو ب 39شاخص  زانیم
 نیشد و آموزشگران در ا میدو دامنه به هفت طبقه تقس نیا

آن است  یایگو جی(. نتا9گرفتند)جدول  یهفت طبقه جا
 0آموزشگران با  یفراوان تیخالق زانیم نیکه در حد کمتر
در  زین ادیز یلینرمال است. در حد خ زانیدرصد باالتر از م

 شتریآموزشگران ب یفراوان تینرمال خالق زانیبا م سهیمقا
 تیخالق 0و نمودار  4جدول  جیاست. با توجه به نتا

به سمت متوسط  یاندک یآموزشگران در حد نرمال با چولگ
 به باالست.
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 یآموزشگران کشاورز نیب تیخالق زانیم ۀکنندنییتب یهالفهؤم نیانگیم. 4جدول

 5 از نیانگیم هاهیگو عوامل

 ابتکار

 00/4 ناب و زیانگشگفت حلراه ۀارائ
 89/3 گانهچند یها حلراه ۀارائ

 80/3 آموزش نامطلوب ۀجینت ؛تیخالق عدم
 94/3  نو یها هدیا یریکارگهب

 49/3 سیتدر ۀگانچند یها روش یریکارگبه
 40/3 رانیفراگ ۀسیمقا
 20/3 تیدانستن خالق  بالقوه

 08/3 پاداش دادن
 04/3 خالقانه آموزش موانع رفع

 18/3 خالقانه آموزش یها روشبا  ییآشنا
 90/2 تیخالق ییشکوفا جهت در یکوشسخت

 94/2 خالقانه آموزش موانع رفع

 یریپذ انعطاف

 97/3 سیتدر هنگام زدن مثال
 79/3 کالس در زدن قدم

 09/3 رانیفراگ قیعالبا  یدرس یمحتوا یهماهنگ
 90/3 بحث در رانیفراگ مشارکت

 40/3 سیتدر روش رییتغ ییتوانا
 38/3 بحث در رانیفراگ مشارکت

 22/3 نیقوان برابردر  یریپذانعطاف

 07/3 به افراد خاص تیخالق ندادن اختصاص

 یالیس

 20/4 سیتدر هنگام زدن مثال
 02/4 یآموزش مطلوب هدف ۀمنزلبه  تینظر گرفتن خالق در

 80/3 فیتکال انجام یبرا یکاف زمان دادن
 99/3 رانیفراگ ازاز حد  شیب انتظار داشتن

 74/3 خالقانه تفکر ۀطیحمعتبر در  منابع ۀارائ
 42/3 تیخالق بودن آموزش قابل

 20/3 سیتدر در فردبهمنحصر یها حلراه یریکارگبه
 78/2 خالق افراد صیتشخ تیقابل

 بسط

 97/3 یدرس یمحتوا حیو توض شرح
 79/3 ها نکته حیو توض شرح

 04/3 سیتدر در خاص اهداف از یپبرو
 98/3 سیتدر مراحل یابیارز

 90/3 دیجد میمفاه شرح
 40/3 اتیفرض واضح شرح

 39/3 سیتدر مراحل در انیدانشجو مشارکت
 

در آموزشگران  تیخالق تیوضع قیدق نییمنظور تع به
بر اساس  ها، هیگو یپس از جمع جبر ،یکشاورز

ISDM اریمع ای نیانگیاز م اریمع انحرافۀفاصل
استفاده شد  0

(Gangadharappa, 2007 .)لیحاصل از تحل یهاافتهی 
از آن  یحاک یآموزشگران کشاورز تیخالق زانیم تیوضع

                                                                                       
1. Interval of Standard Deviation from Mean 

 و دارند متوسط حد در یتیخالق آنان درصد 33/49 که است
 باال به متوسط حد در یتیخالق از درصدشان 91 مجموع در

 (.0 )جدول برخوردارند
 D‹M-1/2SD=  فیسطح ضع در

 M-1/2SD≤D≤M+1/2SDدر سطح متوسط= 

 D›M+1/2SDدر سطح خوب = 



 2331، پاییز 3، شماره 44تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، دوره      454

 

 نرمال زانیم با آموزشگران تیخالق زانیم ۀسیمقا. 5 جدول

 263 از شتریب 243-263 223-233 34-224 33-33 56-36 35-55 تیخالق شاخص

 از باالتر متوسط متوسط از تر نییپا کم کم یلیخ تیخالق سطوح
 متوسط

 ادیز یلیخ ادیز

 4 02 21 20 21 02 4 )درصد(نرمال عیتوز زانیم

 بر آموزشگران عیتوز
 )درصد(تیخالق اساس

0 09 08 22 28 00 0 

 

 
 تورنس تیخالق نرمال عیتوز با تیخالق زانیم اساس بر آموزشگران یفراوان عیتوز ۀسیمقا. 2نمودار

  نیدر ب تیخالق زانیم یفراوان عیتوز. 6دول ج

  یکشاورز آموزشگران

 یتجمع درصد درصد یفراوان تیخالق

 21 21 02 کم
 33/09 34/49 28 متوسط

 011 00/30 08 ادیز
 --- 011 01 جمع

 

 در مؤثرسازنده و  یرهایمتغ نیب ۀرابطسنجش  یبرا 
 مورد ۀجامع تیخالق زانیآموزشگران و م تیخالق یده شکل
 جیشد. نتا هاستفاد رسونیپ یاز آزمون همبستگ ،یبررس

 یرهایمتغ نیاست که تنها ب نیا یایگو ،یآزمون همبستگ
 استعداد ،یکار ۀنیزم در و تازه عیبد یها دهیا ۀارائاستعداد 

 ها فرصت ییشناسا سرعت ،و تازه عیبد یها دهیا یریکارگبه
 ،یریپذسکیر ،یطلباستقالل شغل، با مرتبط یدهایتهد و

 در یمثبت داریمعن ۀرابط یکار ۀسابق و نفس به اعتماد
 خالق تفکر و تیخالق زانیم با درصد 9 و 0 سطح

 زانیم چه هر که یطور به ؛دارد وجود یکشاورز آموزشگران
 شتریب آموزشگران در یشناخت و یفرد یا نهیزم یها ریمتغ

 نیهمچن .ابدی یم شیافزا زین آنان ۀخالقانتفکر  زانیم ،باشد

 است داریدرصد معن 01 سطح در اتیجزئتوجه به  استعداد
 (.7)جدول 

 مؤثر و سازنده یرهایمتغ انیم یهمبستگ آزمون جینتا. 3 جدول

 خالقانه تفکر زانیم و آموزشگران تیخالق یده شکل در

Sig r ریمتغ 

340/1 
112/1 
111/1 
199/1 
217/1 
021/1 
019/1 
139/1 
118/1 
128/1 
209/1 
117/1 
040/1 
132/1 

149/1 
**439/1 
**340/1 

239/1 
030/1 
199/1 
093/1 

*094/1 
**304/1 
*237/1 

189/1 
**212/1 

017/1 
*098/1 

 متعدد یها دهیا دیتول و خلق استعداد
 تازه و عیبد یها دهیا ۀارائ استعداد

 و تازه عیبد یها دهیا یریکارگ به
 اتیجزئ به توجه استعداد

 و اجزا)شناخت  یکار دانش زانیم
 (یشناسطهیح بر حاکم اصول
 یآموزش ۀطیح در یفن مهارت
 یسختکوش زانیم

 دهایها و تهد فرصت ییشناسا سرعت

 نفس به اعتماد
 یطلباستقالل
 یریانتقادپذ

 یریپذسکیر
 سن

 یکار ۀسابق

 درصد  5و  2در سطح  یداریمعن **و* 
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 یا نهیزم یرهایمتغ ریثأت نییتب و یبررس منظور به
 با آن ارتباط و آموزشگران تیخالق در یشناختروان و یفرد

 جینتا. شد استفاد ونیرگرس از آموزشگران تیخالق زانیم
 یهمبستگ بیضر که است آن یایگو 9 جدولدر  شدهارائه

( R²) نییتع بیو ضر 04/1 لیتحل نی( در اR) چندگانه

 یها دهیا ۀارائ استعداد ریمتغ دهد یماست که نشان  41/1
 ،و تازه عیبد یها دهیا یریکارگاستعداد به ،و تازه عیبد

 یطلباستقالل و نفس به اعتماد ،اتیجزئ به توجه استعداد
آموزشگران  تیخالق ریمتغ راتییدرصد از تغ 41 مجموع در

 .کنند یم نییرا تب یکشاورز

    یآموزشگران کشاورز تیخالق زانیم ۀکنندینیبشیپ یشناختروان و یفرد یا نهیزم یرهایمتغ استانداردریغ و استاندارد بیضرا. 4 جدول

 t sig تاب مقدار اریمع یخطا B مقدار مدل

 111/1 049/7** -- 493/1 342/3 (ثابت)مقدار 
 111/1 023/8** 489/1 078/1 299/0 تازه و عیبد یها دهیا ۀارائ استعداد

 118/1 034/7** 329/1 100/1 399/1 و تازه عیبد یاه دهیا یریکارگ هب استعداد
 102/1 942/4* 289/1 020/1 324/1 اتیجزئ به توجه استعداد

 013/1 428/0 009/1 093/1 292/1 دهایتهدو  ها فرصت ییشناسا سرعت
 117/1 204/4** 009/1 192/1 223/1 نفس به اعتماد

 107/1 290/4* 093/1 190/1 240/1 یطلباستقالل
 003/1 807/2 078/1 009/1 009/1 یریپذسکیر

 193/1 023/1 023/1 190/1 204/1 یکار ۀسابق

 درصد 5/3 و 2/3 سطح در یداریمعن**  و* 

 یریگجهیبحث و نت
 آن یایگو یآموزشگران کشاورز یآموزش یها تیفعال ۀسابق

 در تیفعال ۀسابقسال  01حداقل  هاآندرصد  00است که 
 و تیظرف نیا به هیتک با. دارند یکشاورز آموزش ۀعرص

آموزشگران  شتریبدن کرشنا آ ضمن توان یم تجربه
 یآموزش یهادوره قالب در تیبا موضوع خالق یکشاورز

 یهاتیفعال ۀبدندر  جیتدربه تیخالق که بود دواریام
واالتر و  یگاهیجا و کندرسوخ  یکشاورز یو عمل یآموزش

آموزشگران  یلیتحص شی. پراکنش گراابدیبثرتر ؤم ینقش
 بحث دراست که مل أتقابل  ۀنکت نیا انگریب یکشاورز
در مباحث  یلیتحص یها شیگرا یۀکل ،یکشاورز آموزش

بر لزوم  یلیدل توان یم را آن که ندریدرگ یو آموزش یانسان
 یها کیتکنبه فنون و  یآموزشگر کشاورز یروهاین زیتجه

 و نوآورانه یها روش بر دیتأکبا  سیآموزش و تدر
 یدر آموزش کشاورز که یا گونه به ؛دانست زیبرانگ تیخالق

اصول آموزش به پرورش  تیهمراه با رعا یفن یها تخصص
. شود منجر یخالق و فکور نظام آموزش کشاورز یبروندادها

 کهاستنباط کرد  نیچن توان یم یزمون همبستگآ جیاز نتا
 یدهدر شکلثر ؤم و سازنده یرهایمتغ زانیهر چه م

 یۀروحهمچون اعتماد به نفس،  آموزشگران تیخالق
و  ها فرصت ییشناسا در دقت و سرعتو  یطلباستقالل

 یها دهیا ۀارائآموزشگران در  چه هر و شود شتریب دهایتهد

 یها مهارت به سیتدر در هاآن یریکارگبه و و تازه عیبد
 کنند، توجه شتریب امور اتیجزئ به و ابندی دست یشتریب
 شیافزا زیدر آموزش ن هاآن تیخالق و خالق تفکر زانیم
 نیها در بنهیزم نیوفاتر شدن اشک و شیافزا با. ابدی یم

 بود دواریتوان امیم یکشاورز ۀدانشکدآموزشگران در سطح 
با  .کنند تیترب خالق ریفراگ یشتریب تعدادکه آموزشگران 

 ;Fleith& Renzulli,2002) قاتیتحق جیتوجه به نتا

Magison, 2004; Parado, 2002 Smith,1998; 

hosseiny,2003خالق  رانیفراگ توانند ی( معلمان خالق م
 دهد یم( نشان R) چندگانه یهمبستگ بیکنند. ضر تیترب
استعداد  ،و تازه عیبد یهادهیا ۀارائاستعداد  ریمتغ که

، اتیجزئ به توجه استعداد ،و تازه عیبد یها دهیا یریکارگ هب
 ریمتغ راتییدرصد از تغ 41 یطلباستقالل و اعتماد به نفس

 .کنند یم نییرا تب یآموزشگران کشاورز تیخالق زانیم
 با بتوان که ستین یآشپز همچون یمهارت ،تیخالق

 دیبا بلکه افت،ی دست جهینت به مشخص یدستورالعمل
 زا تیخالق یریمس به و آگاه تیخالق ندیفرا از را رانیفراگ
 نقش نهیزم نیا در یسازالگو لیدل نیهم به. کرد تیهدا

 ۀارائ است معتقدStrenberg (1997 ). کند یم فایا یمؤثر
 تیخالق پرورش مؤثر اریبس یها روش از خالق یالگوها

 خالق رانیفراگ ،ستیچ تیخالق گفتن با. است رانیفراگ
 آنان به را کردن عمل خالقانه یچگونگ دیبا بلکه ،شوند ینم
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 حالت از را کالس بکوشد باید نیهمچن آموزشگر م،یاموزیب
 و اندیشیآزاد نوآوری، نفس، به اعتماد و کند خارج خشک

 آنکه جهینت نیا دیمؤ. دهد پرورش رانیفراگ در را نهایا یرانظ
 ویژهبه شناسانروان های پژوهش و ها یافته بیشتر در

 ارزش بر یادگیری، پردازاننظریه و شناختی شناسان روان
 ( :Eileen,1990است شده تأکید فعال یا تعاملی آموزش

(Kiely1993. فرایند ۀزمین در نو بینش این حاصل 
 جای به باید آموزشگران که است آن یادگیری -یاددهی

 در آنها که ندیازمایب را دیگری های راه سخنرانی، سنتی روش
 همچون ،شود یم دانسته یفعال و نه انفعال یندیفرا ،آموزش

نشان داد که  جی. نتااتیعمل در قیتحق و یخدمات یریادگی
 ییمتوسط به باال تیآموزشگران از وضع ،ابتکار ۀطیح در

 ییتالش در جهت شکوفا ؛مهمدو مورد  جزبه ،برخوردارند
چرا  نکهیا .خالقانه آموزش موانع رفع و خود تیخالق

انتظار  مطابقدو مورد خاص  نیدر ا یآموزشگران کشاورز
 ،دانند ینم ایاست. آ لیتحل ازمندین ،کنند ینم عمل

 یتیریو مد یطیمح طیشرا ایو  ندارند زهیانگ ،خواهند ینم
 طیمح یو به طور کل یو امکانات آموزش زاتیمانند تجه

مانع از بروز رفتار مطلوب در  یو فرهنگ یاجتماع ،یاقتصاد
در  یول است آموزش حلراه ،اول حالت دربوده است؟  هاآن

و  ینگرش لهئمس و ندارد یچندان ریثأآموزش ت یدو مورد بعد
 Runco .خود را دارد ۀژیو یها حلراه کهاست  یتیریمد

تفکر  یها مهارتو  تیبودن بروز خالق یجیتدر( بر 1999)
 آنمهم  یریپذانعطاف ۀطیح . دراست کردهخالق اشاره 

 ،ندارد تعلق خاص افراد به تیخالق بداند آموزشگر که است
 پرورش مختلف فنون و ها روش کارگیریبهحالت  نیدر ا

 آموزشگران. کند کمک محیط تغییر به تواند می خالقیت،
 که رطو همان ؛داد آموزش توان یم را تیخالق که بدانند دیبا

( Kiely 1993 ; hosseiny,2003) همچون یشمندانیاند
 معتقدند، آن بامرتبط  یها و روش تیخالق آموزش ۀباردر

در  توان یمو خالقانه آموزش دادن  خالق تفکر با را تیخالق
است که  یافراد خالق چالش صیتشخ تیقابل پروراند. ریفراگ

 مواجه آن با یآموزش مؤسسات رانیهم آموزشگران و هم مد
 یآموزشگران کشاورز نیا ،قیتحق جینتا بر بنا. هستند

 نیانگیاز م تر نییپاو  امدهین فائقچالش  نیکه بر ا اند بوده
کردن  دایپ ای (یفکر یروان) تیالیس. اند گرفتهقرار 

است که  یمهارت ،مختلف یهاتیموقع مختلف در یها حل راه
 نیا جینتا و کند یم جادیا آموزشگراندر  راخالق  تفکر
 رثأتم یشناختروان یرهاینشان داده که عالوه بر متغ قیتحق

 در آموزشگران ضعف یابیشهیر. است زین یفرد یرهایمتغ از
آموزش  قابل گاهکه  رساند یم یما را به علل ،نهیزم نیا

 به یو برخ دهایو تهد ها فرصت ییهمچون شناسا ،هستند
 یآموزش یها تیموقعدر  شتریب اتیزمان و کسب تجرب

 اتیئجز به توجه ییتوانا یعنی بسط بعد در. دارند ازین شتریب
 ها مقولهچند آموزشگران در تمام  هر یبررسمورد  ۀجامع در

 نانیاطم با ،اند بودهبرخوردار  ییاز سطح متوسط به باال
 با سهیمقا در ربط داد. ناشتیخالق به را آن توان یم یکمتر

آموزشگران بر  عیتوز جینتا ،آموزشگران تیخالق مطالعات
در حد نرمال  هاآن عینشان داد که توز تیخالق زانیاساس م
بودن  شتریب ازکه  به راست است یچولگ یبا اندک

 دردارد.  تیحکا نرمال ۀجامعآموزشگران خالق نسبت به 
 ،تیخالق ۀدهندلیتشک ابعاد از کدام هردخالت  ان،یم نیا
 یو توان بسط فکر تیالیو س یریپذانعطاف ،ابتکار انگریب

 گذارریثأت هاآنآموزش  یآموزشگران است که در اثربخش
 یریگ جهینت نیادر  توان یمکه  یلی. از جمله دالبود خواهد

 ژهیو به ؛است یکشاورز یها آموزش تیماه کرد،به آن اشاره 
کنار  در شتریکه آموزشگران ب یمراکز آموزش کشاورز در

ابتکار،  یها نهیزمو  هستند یکشاورز طیمح در رانیفراگ
  .استفراهم  میو بسط مفاه یفکر تیالیس ،یریپذانعطاف

 

 شنهادهایپ
 یا نهیزم یرهایمتغ ریتأث انگریکه ب قیتحق جیتوجه به نتا با

 ،استآموزشگران  تیخالق زانیدر م یشناختو روان یفرد
به  توان یمو تنها  ستین ریپذامکان یمورد یشنهادهایپ ۀارائ

. با در کرداشاره  قیتحق یها افتهیبر اساس  یکل ییهادشنهایپ
را  یا نهیزم یرهایمتغ نکهیو ا تیخالق یها یتئورنظر داشتن 

کنترل کرد و آموزش داد،  توان یم یفرد یها یژگیوبهتر از 
 امکاناتاز جمله  تیبروز خالق یبسترها :شود یم شنهادیپ

 یآموزش یها روشاز  استفاده یبرا یآموزش کمکو  یآموزش
 قیو تحق لهئمس حل یها روش مانند تیخالق در مؤثر

 هاآن رانیو بالطبع فراگ یدر آموزشگران کشاورز ،یمشارکت
 و ارائه)استعداد یریپذانعطاف نکهیا به توجه با. شودفراهم 

 یهالفهؤ( از جمله مریمتغ طینو در شرا یها دهیا یریکارگ هب
تقدم  یواگذار ،استو تفکر خالق آموزشگران  تیبر خالق ثرؤم

 یمحتواها ۀارائزمان  میتنظ ،یآموزش یمحتوا ۀارائ تأخرو 
دروس به آموزشگران و  یمحتوا ۀارائمکان  نییمختلف، تع

 یآموزش تیموقع یدر مدت زمان برگزار اریاخت ضیتفو
را  تیخالق ۀدهندلیبروز ابعاد مختلف تشک ۀنیزم تواند یم
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آموزشگران در  اتیتجرب یریکارگبه نیهمچن. آورد فراهم
در  تواند یم یآموزش یها برنامهدروس و  نیو تدو یسیبازنو

آموزشگر و هم  یهم برا تیبروز خالق مستعد طیمح جادیا
 .باشد مؤثر رانیفراگ یبرا

از  یو درس یآموزش یزیر برنامه یکردهایرو رییتغ

 که لهئو حل مس یاکتشاف یها روشبه  یشینما یها روش
 دنبال به را یآموزش مواد و فضا محتوا، اهداف، در رییتغ خود
 تیخالق بر مؤثر یا نهیزم یرهایاز متغ یکی ۀمنزل به ،دارد

 یکشاورز آموزش مؤسساتاست که  یعمل یراهکار
 .کنندبه آن توجه  توانند یم
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