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نقـش مولفـه های برنامه ی درسـی بـر گرایش بـه خالقیت دانشـجویان مرکزهای 

آموزش عالـی علمی-کاربردی کشـاورزی البرز
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2 و 3 به ترتیب: دانشیار و استاد گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تهران

چکیده
هـدف کلـی ایـن پژوهـش، واکاوی تاثیر مولفه های برنامه درسـی بـر گرایش به خالقیت دانشـجویان مرکزهـای آموزش عالی 
علمی-کاربـردی کشـاورزی اسـتان البـرز بـود. جامعـه آمـاری تحقیـق 2004 تـن از دانشـجویان مرکزهـای مزبور بود کـه 178 تن 
از آنـان، بـا اسـتفاده از روش نمونه گیـری تصادفـی طبقـه ای بـا اختصـاص متناسـب در دو مرکز آمـوزش عالی امـام خمینی )ره( 
و جوانشـیر بـه عنـوان نمونـه گزینـش شـدند. داده هـای آمـاری بـا اسـتفاده از نـرم  افـزار SPSSWin20 مـورد تجزیـه وتحلیـل قرار 
گرفـت. یافتـه هـای تحلیـل همبسـتگی نشـان دادنـد که بیـن مولفـه هـای روش تدریس، محتـوای آموزشـی، فراگیر، آموزشـگر 
و ارزشـیابی بـا گرایـش بـه خالقیـت دانشـجویان، رابطـه ی مثبـت و معنـی داری در سـطح یـک درصـد خطـا وجـود دارد. بین 
مولفـه ی محیـط فیزیکـی و گرایـش بـه خالقیـت دانشـجویان، رابطـه ی منفـی و معنـی داری در سـطح یـک درصـد خطـا وجود 
داشـت. یافتـه هـای به دسـت آمـده از تحلیل رگرسـیون نشـان دادند کـه مولفه های محتـوای آموزشـی، ارزشـیابی، یادگیرنده، 
محیـط فیزیکـی و روش تدریـس بـه ترتیب در پنج گام وارد معادله رگرسـیون شـدند و در مجموع 49/1 درصـد از واریانس متغیر 

وابسـته گرایـش بـه خالقیت دانشـجویان را تبییـن نمودند.
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مقدمه
بـی کاری دانـش آموختـگان یکـی از چالـش هـای دیرینـه 
و کنونـی کشـورهای گوناگـون بـه ویـژه جامعـه هـای در حـال 
توسـعه و توسـعه نیافته اسـت )اوالدیـان و همـکاران،1389(. 
بحـران بـی کاری در جامعه های در حال توسـعه ریشـه دوانده 
و دولـت هـا قـادر بـه برطـرف کـردن نیازهـای فـن آورانـه ی 
جامعـه هـای خـود نیسـتند، چـرا کـه بیشـتر خروجـی هـای 
دانشـگاه هـا بـا نیازهـای بـازار کار هـم آهنگـی و هـم خوانـی 
الزم را نـدارد. ایـن در حالی اسـت که یکی از هـدف های نظام 
آمـوزش عالـی آمـاده کـردن دانشـجویان بـرای ایفـای نقـش 

مؤثـر در زندگـی کاری اسـت. 
میـان  آموختگـی  دانـش  از  پـس  دانشـجویان  رو،  ایـن  از 
هسـتند  کار  جسـتجوی  در  خصوصـی  و  دولتـی  هـای  شـغل 
و کمتـر بـه کارآفرینـی گرایـش دارنـد )کوثـری و نـوروز زاده، 
1388(. بـا ایـن وجـود، برنامـه ی درسـی بـه عنـوان یکـی از 
سـتون هـای علـوم تربیتی، نقش بـی ماننـدی در عملکردهای 
تربیتـی داشـته اسـت و حتی پا را از قلمرو رسـمی بـودن فراتر 
اسـت  برگرفتـه  در  نیـز  را  رسـمی  غیـر  فرایندهـای  گذاشـته، 

.)1387 )اسـکندری، 
ای در تحقق  تعیین کننده   و  ی درسی نقش مؤثر  برنامه 
هدف ها و رسالت های آموزش عالی از نظر کمی و کیفی دارد. 
به عنوان قلب هر مرکز دانشگاهی  ی درسی  برنامه  در واقع، 
در توفیق یا شکست آن نقش کلیدی و تعیین کننده ای دارد 
ی درسی  (الننبرگ و اورنشتین، 2004). بر این پایه، برنامه 
ها  دانشگاه  بودن  پاسخگو  و  پیشرفت  میزان  دهنده  نشان 
(فاطی  است  جامعه  دگرگونی  و  تغییر  حال  در  نیازهای  به 

واجارگاه و شافعی، 2007 ).
روحیـه  بـر  آمـوزش   کـه  اسـت  آن  گویـای  هـا  پژوهـش 
زهـرا،  و  (هیتـون  اسـت  اثرگـذار  دانشـجویان  کارآفرینـی 
2002 ؛ موریسـون، 2000). آمـوزش برخـی از جنبـه هـای 
کارآفرینـی را بـا تجهیـز افـراد بـه توانایـی ها و ایجـاد نگرش 
بـرای درگیـر شـدن در کسـب و کار تحـت تاثیر قـرار می دهد 
)آلتینـای، 2008(. آمـوزش بـا مجهـز کـردن افراد بـه دانش 
و تجربـه بـرای رو یـا رویـی بـا موقعیت هـای مختلـف ممکن 
اسـت باعـث تحریک یـا بازدارندگـی روحیه کارآفرینی شـود 

)کروگـر و کارسـرود، 1993(. 
کننـد کـه آمـوزش  بیـان مـی  کروگـر و کارسـرود )1993(، 

مـردم در زمینـه واقعیت هـای کارآفرینی ممکن اسـت موجب 
افزایـش روحیـه کارآفرینـی و اعتمـاد بـه نفس آنان شـود. اما، 
بـه طـور هم زمـان مطلوبیت درک شـده از آغاز به یک کسـب و 

کار را کاهـش مـی دهد.
معنی و مفهوم رایج کارآفرینی در قالب گسترده ی آن که به 
انگاره ها، نگرش ها و مهارت های فردی بر می گردد، منجر 
زاده و  به بروز نوآوری و رفتار خالق در فرد می شود )شریف 
ای  ناحیه  کارآفرینی  ی  روحیه  این،  بر  بنا   .)1385 زمانی، 
را  رفتارها  و  ها  تجربه  فردی،  توجه  که  است  ذهن  از  آگاهانه 
به سوی رفتار کارآفرینی هدایت می کند )ابسچونکا، 2010(. 
می  بینی  پیش  را  کارآفرینی  ی  روحیه  ها،  ویژگی  کدام  اما، 
ها  ویژگی  رهیافت  توسط  پرسش  این  به  اولیه  پاسخ  کنند؟ 
ارایه شد، یا به عبارتی روحیه ی کارآفرینی تنها به شخصیت 

فرد نسبت داده شد )بام، 2004(. 
در ایـن رابطـه، عامـل هایـی هـم چـون خودکارآمـدی، خطر 
پذیری، خالقیت، گرایش و خوش بینی مشـخص شـدند )فراسر 
و گریـن، 2006؛ راچ و فـرس، 2007(.  بـا این حـال، زمینه های 
بسـیاری در تقابـل و انتقـاد بـا این رویکر مطرح شـدند )میشـل، 
2002(. پدیـده  کارآفرینـی در زمینه هـای مختلف و در تعامل 
نزدیـک بـا افـراد دیگـر و محیـط رخ مـی دهـد )منـوری فـرد 
پایـه  بـر  تنهـا  کارآفرینـی  ی  روحیـه  و   ،)1392 همـکاران،  و 

شـخصیت فـرد تـا حـدودی برداشـت کاهـش گرایانه اسـت. 
امـا بـه طـور کلـی، بیشـتر پژوهـش هـا )آلتینـای، 2008؛ 
هـای  ویژگـی  بـر   )1993 کارسـرود،  و  کروگـر  هانتـر،2004؛ 
شـخصیتی و بـه ویـژه، خالقیـت کارآفرینـان توجـه کـرده اند. 
خالقیـت از جملـه مفهـوم هایـی اسـت کـه توجـه بـه آن در 
پدیـده بزرگـی هـم چون کارآفرینـی اهمیت داشـته و به همین 
دلیـل پژوهـش هـای زیـادی در این باره انجام شـده  اسـت که 
هـر یـک بـه گونـه ای در بهـره جسـتن و آشـکار سـازی گرایش 
بـه خالقیـت سـعی کـرده انـد. هـر چنـد کـه ایـن پژوهـش هـا 
انـد  داده  قـرار  تاکیـد  مـورد  را  خالقیـت  بـر  آمـوزش  نقـش 
)زامپتاکیـس، 2008؛ گـورل، 2010؛ آلتینای، 2012؛ شـان و 
کولیـن، 2003(؛ امـا پژوهشـی کـه بـه طـور آشـکار بـه بررسـی 
خالقیـت  بـه  گرایـش  بـر  درسـی  برنامـه  هـای  مولفـه  نقـش 
بپـردازد،  کارآفرینـی  روحیـه  ایجـاد  زمینـه  در  دانشـجویان 
انجام نشـده اسـت. لـذا، هنـوز نقش ایـن مولفه هـا در گرایش 
بـه خالقیـت دانشـجویان بـه عنـوان یکـی از پایـه هـای بسـیار 
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مهـم در ایجـاد روحیـه کارآفرینی بـه صورت یک موضـوع نادر 
باقـی مانـده اسـت. 

صاحـب نظـران، خالقیت را دانشـی بنیـادی بـرای هرگونه 
تغییـر و نوآوری می دانند. بـه تعبیر ریهامر و برولین )1999(، 
خلـق دیـدگاه هـای نـو و تولیدهـای ابتـکاری، از ویژگـی هـای 
شـناختی انسـان هـا اسـت. با چنیـن نگاهـی خالقیـت عاملی 
مهـم در شـتاب بخشـیدن بـه نـوآوری هـای علمـی و فناورانـه 
بشـر تعبیـر شـده اسـت. بررسـی هـا نیـز نشـان مـی دهنـد کـه 
مرکـز ثقـل حرکـت هـای نویـن در آینـده، خالقیـت و میـزان 
بهـره گیـری از ذهـن ها و شـخصیت های خـالق در حوزه های 
مختلـف علمی، پژوهشـی، فناورانه و بهداشـتی اسـت )نادری 

و همـکاران، 1391(. 
افـراد  هـای یادگیـری در  هـا و روش  انگیـزه  هـا،  توانایـی 
سـبک  مناسـب،  و  بهینـه  یادگیـری  در  و  هسـتند  متفـاوت 
لـذا،  گیـرد.  مـی  قـرار  نظـر  مـد  فراگیـر  هـر  ویـژه  یادگیـری 
شـرایط  و  مناسـب  جـو  ایجـاد  بـا  تواننـد  مـی  آموزشـگران 
الزم، خالقیـت فراگیـران را توسـعه بخشـند و یـا بـا رفتارهـای 
نادرسـت، اعتمـاد بـه نفس آنـان را از بیـن بـرده و بازدارنده ی 
رشـد خالقیـت آن هـا شـوند )حسـینی، 1386(. آموزشـگران 
بـا رفتارهایی مانند پرسـیدن پرسـش های باز پاسـخ، داشـتن 
تفکـر  رفتـار  ارایـه  آن،  تحمـل  و  ابهـام  برابـر  در  صـدر  سـعه 
خـالق، تشـویق فراگیرانـی کـه پاسـخ هـای غیـر منتظـره  مـی 
دهند، خالقیت فراگیران را رشـد مـی دهند )جینگو، 2003(.
 ایـن آموزشـگران کالس هایـی فراگیـر محور دارنـد. وجود 
بـا آموزشـگران آسـانگرا کیفیـت  چنیـن کالس هایـی همـراه 
آمـوزش را افزایـش مـی دهنـد و افـراد را بـرای تفکـر تحریـک 
مـی کننـد. آنـان با آمـوزش به فراگیـران و تقویت روحیه شـان 
در پذیـرش باورهـا و اندیشـه هـای نـو و مؤثـر و هـم چنیـن، 
تشـویق فراگیـران به اسـتفاده از خـود ارزیابی منظـم و توضیح 
مفهـوم هـا بـرای دیگر هم کالسـی های خـود، یادگیـری از راه 
یادگیـری را مهـم جلـوه مـی دهنـد و باعـث رشـد تفکـر خـالق 

فراگیـران مـی شـوند )دونـز- لمبـاردی، 1996(. 
ایــن زمینــه نشــان داده اســت کــه  هــا در  پژوهــش 
ــگر و روش  ــای آموزش ــه ه ــن مولف ــی داری بی ــه معن رابط
تدریــس بــا خالقیــت دانشــجویان وجــود دارد )همــز و 

.)2003 جینگــو،  1996؛  نــاش، 
تجربـه  و  آمـوزش  فراینـد  از  مهمـی  بخـش  ارزشـیابی، 

یادگیـری فراگیـران اسـت. بـه عبـارت دیگـر، روش ارزشـیابی 
از آموختـه هـا از یـک سـو، ابـزار یـا عامـل مهمـی در تعییـن 
انجـام شـده و شناسـایی  هـای  تاثیـر فعالیـت  یـا  ثمربخشـی 
نتایـج، بـرای بهبـود بخشـیدن بـه فراینـد یادگیـری و از سـوی 
شـود  شـمرده  یادگیـری  تجربـه  یـک  فراگیـران  بـرای  دیگـر، 

.)1384 )عارفـی، 
مرتبـط  دانشـجویان  یادگیـری  روش  بـا  ارزشـیابی  روش 
اسـت؛ چراکـه به طور معمـول با تغییـر روش های ارزشـیابی، 
روش هـای یادگیـری دانشـجویان نیـز تغییر کرده و بـه پیروی 
از آن، نـوع یادگیـری دانشـجویان نیـز تغییـر خواهـد کـرد. بـه 
طـور مثـال، اسـتفاده از ارزشـیابی هـای بـاز و تاکیـد بـر انجام 
پـروژه هـا منجـر بـه تقویـت ادراک و یادگیـری های مسـتقل و 

عمیـق تـر دانشـجویان مـی شـود )همان(.
محتوای آموزشی، دانشجویان را از راه فرایندهای یادگیری 
هایی  مهارت  و  دانش  توسعه  به  که  کند  می  درگیر  کالس  در 
تخصصی  رشته  در  بتوانند  دانشجویان  تا  شد  خواهد  منجر 
کاربرد  ها را با  هایی را مطرح کنند و ارتباط آن  شان دیدگاه 
ها  دیدگاه  بردن  کار  به  برای  بیابند،  کاری  های  محیط  در 
در  و  دهند  ارایه  راهکار  واقعی  جهان  در  هایشان  آموخته  و 

محیط کاری، رقابت کنند )برون، 1999(.
را  مدلی  کارآفرینی  ی  روحیه  با  ارتباط  در  هایی  پژوهش 
بر  که  مثبتی  شخصیتی  های  ویژگی  آن  در  که  اند  کرده  ارایه 
خالقیت  با  ارتباط  در  هستند  اثرگذار  کارآفرینی  ی  روحیه 
بوده و خود خالقیت رابطه مثبتی با نوآوری در سازمان دارد. 
عالوه بر این، این دو مولفه ، با پویایی محیط تحت تاثیر قرار 
می گیرند که خود پویایی محیط تحت تاثیر مدیریت سازمان 

است )بارون و تانگ، 2011(. 
مشخص  واکاوی  فرا  یک  در   ،)2008( همکاران  و  باس 
کردند که عامل های مثبتی که بر افزایش خالقیت اثرگذارند، 
تحت تاثیر محیط به عنوان یک متغیر میانجی قرار می گیرند 
افراد  خالقیت  افزایش  موجب  پویا  محیط  یک  که  طوری  به 
سطوح  با  همراه  پویا،  محیط  این  آنکه  شرط  به  شد؛  خواهد 
ارتباط  که  است  آن  گویای  امر  این  باشد.  انگیزش  از  باالیی 
مثبتی بین محیط و خالقیت وجود دارد. در توضیح این مهم، 
هایی که سطوح  کنند که خالقیت در محیط  بیان می  ایشان 
با  های  محیط  با  مقایسه  در  طلبد  می  را  انگیزش  از  باالیی 

سطوح پایین، باالتر خواهد بود.
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هامـز و نش )1996(، در پژوهشـی با عنـوان ایجاد و تقویت 
یـک محیـط یادگیری بـه منظور ارتقـای تفکر خـالق و مهارت 
حـل مسـاله، بیان می کنند کـه روش تدریس بـه نوبه خود می 

توانـد خالقیت فراگیران را رشـد دهد.
دونز-لمبـاردی )1996(، بیـان مـی کنـد که آموزشـگران در 
پذیرش باورها و اندیشـه های نو و مؤثر از سـوی یادگیرندگان، 
چنیـن، تشـویق فراگیـران بـه اسـتفاده از خـود ارزیابـی  هـم 
منظـم و توضیـح مفهـوم ها بـرای دیگر هم کالسـی های خود، 
یادگیـری از راه یادگیـری را مهـم جلوه می دهند و باعث رشـد 

تفکـر خـالق فراگیران می شـوند.
بـا عنـوان  گالـوی و همـکاران )2005(، در پژوهـش خـود 
آمـوزش  کـه  دریافتنـد  اقتصـادی،  و  هـای سـازمانی  مهـارت 
در  دانشـجویان  هـای  مهـارت  افزایـش  بـر  کارآفرینـی  هـای 
خالقیـت، توانایـی، اعتماد بـه نفس و مهارت هـای ارتباطی و 

داری دارد. تاثیـر معنـی  مدیریتـی 
هـای  شـیوه  کـه  دادنـد  نشـان   ،)2010( بارتـال  و  زانـگ 
مختلـف رهبـری و مدیریـت امـکان دارد در رشـد خالقیـت بـه 

باشـند. نقـش داشـته  اثرگـذاری  شـکل 
پژوهـش هـای انجـام شـده مؤیـد وجـود رابطـه معنـی دار 
بیـن مولفـه هـای برنامـه درسـی و خالقیـت مـی باشـد. امـا، 
پژوهشـی کـه بـه بررسـی  نقـش مولفـه هـای برنامـه درسـی بر 
گرایـش بـه خالقیـت پرداخته باشـد، انجام نشـده اسـت. لذا، 
ایـن پژوهـش در تالش اسـت تا به بررسـی نقش ایـن مولفه ها 

در گرایـش بـه خالقیـت دانشـجویان بپـردازد.

روش شناسی
ایـن پژوهـش از نظـر ماهیـت از نـوع پژوهـش هـای کمـی، 
از لحـاظ هـدف کاربـردی، از لحـاظ روش گـردآوری داده هـا 
میدانـی و از لحـاظ آمـاری تحلیلی-ارتباطـی اسـت. جامعـه ی 
آمـاری پژوهـش را 2004 تـن از دانشـجویان مرکزهای علمی–

کاربـردی آمـوزش عالـی کشـاورزی در اسـتان البـرز تشـکیل  
دادنـد. حجـم نمونـه بـا اسـتفاده از فرمـول کوکـران و در نظـر 
گرفتـن انحـراف معیـار نمـره کل گرایـش به خالقیـت، 178 تن 
تعییـن و بـا اسـتفاده از روش نمونـه گیـری تصادفـی طبقه ای 
گـردآوری  ابـزار  شـدند.  انتخـاب  متناسـب  اختصـاص  بـا 
داده هـا، پرسشـنامه ای محقـق سـاخته بود که روایی شـکلی 
و محتوایـی آن، توسـط گروهـی از متخصصـان و روایی سـازه، 

 ،KMO  =0/724( اکتشـافی  عاملـی  تحلیـل  از  اسـتفاده  بـا 
9337/78 =بارتلـت، P= 0/001( تاییـد شـد. بـه منظـور تعیین 
پایایـی پرسشـنامه، از ضریـب آلفـا کرونبـاخ نیز بـرای 7 مولفه  

 .)α=0/76 –0/88( برنامـه درسـی اسـتفاده شـد
به  توجه  میزان  از  دانشجویان  ارزیابی  سنجش  منظور  به 
مولفه های برنامه درسی در مرکزهای آموزشی مورد بررسی، 
ها و نظر متخصصان، 49 گویه در  به پیشین نگاشته  با توجه 
که  شد  تدوین  زیاد(  خیلی  تا  کم  )خیلی  لیکرت  طیف  قالب 
برای  چهار  امتیاز  و  کم  خیلی  گزینه  برای  صفر  امتیاز  آن  در 
گزینه خیلی زیاد در نظر گرفته شد. در گام بعد، از پاسخگویان 
خواسته شد که نظر خود را در زمینه ی میزان توجه مسوالن 
از  یکی  گزینش  با  پرسشنامه  در  مندرج  موارد  از  یک  هر  به 
میزان  برای  پایه،  این  بر  کنند.  بیان  پیشنهادی،  گزینه های 
توجه به هر یک از مولفه های برنامه درسی امتیازی به دست 
می آمد که این امتیاز پایه ای برای تجزیه و تحلیل های بعدی 

قرار گرفت )جدول1(. 
خالقیــت  بــه  گرایــش  میــزان  ســنجش  منظــور  بــه 
دانشــجویان، 12 گویــه در قالــب طیــف لیکــرت از بســیار 
مخالــف تــا بســیار موافــق بــه کار گرفتــه شــد. ایــن گویــه هــا 
ــی  ــع کارآفرین ــتاندارد جام ــون اس ــی از آزم ــه از بخش برگرفت
ــد.  ــی باش ــت م ــه خالقی ــش ب ــا گرای ــاط ب ــه در ارتب ــت ک اس
ــن  ــازی بی ــخگو امتی ــر پاس ــور، ه ــنامه مذک ــه پرسش ــر پای ب
صفــر تــا 48 کســب مــی کــرد کــه مبنــای میــزان گرایــش 
ــب  ــاز کس ــه امتی ــه ب ــا توج ــت. ب ــرار  گرف ــت وی ق ــه خالقی ب
شــده و انحــراف معیــار بــه دســت آمــده از ایــن قســمت، 
ــه  ــت، در س ــه خالقی ــش ب ــورد گرای ــجویان  در م ــر دانش نظ
طبقــه پاییــن، متوســط و بــاال دســته بنــدی شــد. روش مــورد 
ــت  ــده اس ــان داده ش ــر نش ــمت در زی ــن قس ــتفاده در ای اس

.)2007 )گانگاهاراپــا، 

یافته ها
بنابر نتایج به دست آمده از آمار توصیفی، میانگین سنی 
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بود.  سال   7/11 معیار  انحراف  با  سال   26/21 دانشجویان 
ترین دانشجو 20 ساله  ترین دانشجو 55 سال و جوان  مسن 
 50/6 و  پسر  پاسخگویان،  از  درصد   49/4 جنس  نظر  از  بود. 
درصد دختر بودند. نزدیک به 16 درصد دارای پیشینه کسب و 
کار در خانواده بودند. از نظر محل سکونت، 11/2 درصد ساکن 
در روستا و 88/8 درصد در شهر سکونت داشتند. نزدیک به 
درصد   87/7 و  کاردانی  مقطع  در  پاسخگویان  از  درصد   12
لحاظ  به  بودند.  تحصیل  به  مشغول  کارشناسی  مقطع  در 

تأهل،65/2 درصد مجرد و 34/8 متأهل بودند. 
یافتـه هـا گویـای از آن اسـت  کـه در بیـن گویه هـای تبیین 
بازدیدهـای  ترتیـب:  بـه  تدریـس  روش  ی  مولفـه  ی  کننـده 
کار،  و  کسـب  پیرامـون  عملـی  هـای  فعالیـت  انجـام  علمـی، 
و اسـتفاده از روش هـای نویـن تدریـس بـه جـای روش هـای 
سـنتی؛ در بیـن گویه هـای تبیین کننده ی مولفـه ی محتوای 
بـه  توجـه  عملـی،  و  کاربـردی  مطالـب  بـه  توجـه  آموزشـی: 
هماهنگـی و سـازگاری محتـوای آموزشـی بـا پیشـرفت هـای 
علمـی و فناورانـه؛ در بین گویه های تبییـن کننده ی مولفه ی 
آموزشـگر: دانـش مدرسـان در زمینه موضوع درس و آشـنایی 
آنـان بـا منبـع هـای علمـی و متنـوع کشـاورزی؛ در بیـن گویـه 
هـای تبیین کننـده ی مولفه ی ارزشـیابی: ارزشـیابی پایانی، 
هـای  گویـه  بیـن  در  مسـتمر؛  ارزشـیابی  و  کمـی  ارزشـیابی 
تبییـن کننـده ی محیط فیزیکی: در دسـترس بـودن اینترنت 

و تجهیـزات رایانـه ای و تهیـه وسـایل و امکانـات آموزشـی؛ و 
از بیـن گویـه هـای تبییـن کننـده ی مدیریـت: تعامـل هیـأت 
بـه محدودیـت  بـا دانشـجویان و توجـه  بـا همدیگـر و  علمـی 
حضـور هیـات علمی در دانشـگاه، بیشـترین توجـه را در مراکز 
آمـوزش عالـی علمـی -کاربـردی کشـاورزی بـه خـود معطـوف 

اند.  کـرده 
تحقیـق  تدریـس:  روش  ی   مولفـه  هـای  گویـه  میـان  از 
تدریـس  هـای  روش  از  اسـتفاده  و  تدریـس  در  محـوری 
ی محتـوای  از میـان مولفـه  فراگیـران؛  انگیـزه  بـا  هماهنـگ 
آموزشـی: تناسـب محتـوای آموزشـی بـا توانایـی هـای علمی 
و مهارتـی دانشـجویان و توجـه بـه محتوایـی کـه در راسـتای 
هـای  گویـه  میـان  از  باشـد؛  ایجـاد خالقیـت در دانشـجویان 
مولفـه ی آموزشـگر: تاکیـد بـر بـه روز بـودن آموزشـگر از نظـر 
علمـی و توجـه بـه تـوان و مهـارت علمـی اسـتادان در زمینـه 
موضـوع درسـی؛ از میان گویه های مولفه ی ارزشـیابی: توجه 
بـه ارزیابـی تفکر خـالق؛ از میـان گویه هـای محیـط فیزیکی: 
توجـه بـه شـرایط محیطـی کالس درس؛ و از میـان گویـه های 
دانشـجویان،  بـا  کارکنـان  مناسـب  تعامـل  مدیریـت:  مولفـه 
کمتریـن توجـه را در مرکزهـای علمی-کاربـردی کشـاورزی بـه 
خـود جلب کـرده اند. جـدول1 رتبه بنـدی مولفه هـای تبیین 
کننـده برنامـه درسـی را بـه همـراه گویـه هـای مربـوط بـه هـر 

مولفـه نشـان مـی دهـد.

مولفه

روش تدریس

گویه 

توجه به بازدیدهای علمی
توجه به انجام فعالیت های عملی پیرامون کسب و کار

توجه به استفاده از روش های نوین تدریس به جای روش های سنتی
توجه به گذراندن دوره های کارآموزی مرتبط با رشته تحصیلی

توجه به تلفیق اصول دانش علمی و عملی
توجه به تجربه در محیط های یادگیری واقعی

توجه به استفاده از روش های خالق و حل مسئله
توجه به مشارکت دادن دانشجویان در بحث های درسی 

توجه به ایجاد ارتباط دائمی و برنامه ریزی شده دانشجویان و کارآفرینان
)ICT(توجه به استفاده خالقانه از فناوری اطالعات و ارتباطات

توجه به ارائه اطالعات از راه های مختلف و متنوع
توجه به استفاده از روش های تدریس متناسب با گرایش دانشجویان

توجه به تحقیق محوری در تدریس

میانگین 
رتبه ای

2/93
2/91
2/7

3/08
2/88
2/64
2/94
2/8

2/88
2/7

2/51
3/02
2/33

CV

0/31
0/31
0/31
0/32
0/32
0/33
0/34
0/35
0/35
0/37
0/37
0/38
0/46

رتبه

1
1
1
2
2
3
4
5
5
6
6
7
8

انحراف 
معیار

0/93
0/92
0/84

1
0/93
0/87
1/01
0/99

1
1/01
0/95
1/15
1/08

جـدول 1- رتبـه بنـدی شـاخص هـای تبیین کننـده مولفـه برنامه درسـی بر پایـه میـزان توجـه در مراکز آمـوزش عالی 
علمی-کاربـردی کشـاورزی البرز  
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بــرای مقایســه گرایــش بــه خالقیــت دانشــجویان در 
ــی  ــن ویتن ــاره م ــی، از آم ــورد بررس ــی م ــز آموزش دو مرک
ایــن آزمــون نشــان داد کــه  بهــره گرفتــه شــد. نتیجــه 
ای  رتبــه  میانگیــن  بــا  جوانشــیر  مرکــز  دانشــجویان 
بــا  خمینــی  امــام  مرکــز  از   )11727 )از   97/77 حــد  در 

گرفتــه  پیشــی   )4204 )از   86/87 ای  رتبــه  میانگیــن 
 .)U=2547 =P؛   0/05( اســت 

بــه منظــور تعیین میــزان گرایش بــه خالقیت دانشــجویان، 
بــر پایــه نمــره کســب شــده و انحــراف معیــار بــه دســت آمــده از 
ــه  ــجویان در س ــت(، دانش ــه خالقی ــش ب ــته )گرای ــر وابس متغی

محتوای آموزشی

آموزشگر

ارزشیابی

فیزیکی محیط 

مدیریت

توجه به مطالب کاربردی و عملی
توجه به هماهنگی و سازگاری محتوای آموزشی با پیشرفت های علمی و فناورانه

توجه به تدوین کتب مناسب در زمینه کارآفرینی
توجه به گذرندن واحد درسی کارآفرینی در مرکزهای علمی-کاربردی
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توجه به آشنا نمودن دانشجویان با چگونگی راه اندازی و مدیریت کسب و کار کوچک

توجه به برگزاری دوره های تخصصی کارآفرینی متناسب با رشته تحصیلی
توجه به متناسب بودن محتوای آموزشی با شغل و نیازهای بازار کار

توجه به محتوای آموزشی که در جهت ایجاد خالقیت و نوآوری در دانشجویان باشد
توجه به تناسب محتوا با توانایی های علمی و مهارتی دانشجویان

توجه به دانش استادان در زمینه موضوع درسی
توجه به آشنایی استادان با مراجع و منابع علمی و متنوع کشاورزی

تاکید بر سخت گیری استادان در نمره دهی
تاکید بر در دسترس بودن استادان برای اخذ راهنمایی و مشاوره

توجه به توان و مهارت عملی استادان در زمینه موضوع درسی
تاکید بر به روز بودن استادان از نظر علمی

توجه به ارزشیابی پایانی
توجه به ارزیابی کمی از دانشجو

توجه به ارزیابی مستمر
توجه به ارزیابی تحلیل شکست

توجه به ارزیابی کیفی از دانشجو
تاکید بر بازخورد

توجه به خودارزیابی دانشجویان
توجه به ارزیابی تفکر خالق

توجه به در دسترس بودن اینترنت و تجهیزات رایانه ای
توجه به تهیه وسایل و امکانات آموزشی

توجه به ایجاد فضای آموزشی کافی و مناسب در مرکزهای علمی-کاربردی
توجه به تجهیزات آزمایشگاه ها و کارگاه های آموزشی
توجه به امکان دسترسی به فناوری و دانش روز جهان

توجه به شرایط محیطی کالس های درس

تعامل استادان با همدیگر و با دانشجویان
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توجه به محدودیت بودجه تعیین شده برای پژوهش

توجه به نظر دانشجویان در  اصالح آیین نامه های مربوط به آنان
تعامل مناسب کارکنان با دانشجویان
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مقیاس: خیلی کم =0     کم = 1      متوسط =2       زیاد =3       خیلی زیاد = 4
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ــان  ــدول 2( نش ــا )ج ــه ه ــدند. یافت ــدی ش ــه بن ــته طبق دس
داد کــه 28/10 درصــد از پاســخگویان از نظــر گرایــش بــه 
ــط و  ــد متوس ــد در ح ــن ،46/60 درص ــد پایی ــت در ح خالقی
ــی از  ــترین فراوان ــد. بیش ــوده ان ــاال ب ــد ب ــد در ح 25/30 درص
ــه  ــوط ب ــجویان، مرب ــن دانش ــت در بی ــه خالقی ــش ب ــر گرای نظ

ــود. ــط ب ــد متوس ح

نشــان  ضریــب همبســتگی  از  آمــده  دســت  بــه  نتایــج 
ــوای  ــس، محت ــای روش تدری ــه ه ــن مولف ــه بی ــد ک ــی دهن م
ــه  ــش ب ــا گرای ــیابی ب ــگر و ارزش ــده، آموزش ــی، یادگیرن آموزش
خالقیــت دانشــجویان، رابطــه مثبــت و معنــی داری در ســطح 
ــر  ــوان ب ــی ت ــه م ــی ک ــود دارد. تحلیل ــا وج ــد خط ــک درص ی
ایــن یافتــه داشــت، آن اســت کــه بــا افزایــش میــزان توجــه 
ــه  ــل ب ــزان تمای ــده، می ــاد ش ــای ی ــه ه ــک از مولف ــر ی ــه ه ب
علمی-کاربــردی  مرکزهــای  دانشــجویان  در  خالقیــت 
کشــاورزی افزایــش مــی یابــد. امــا، بیــن توجــه بــه مولفــه ی 
محیــط فیزیکــی و گرایــش بــه خالقیــت رابطــه منفــی و 

معنــی داری وجــود دارد) جــدول3(.

در  درســی  برنامــه  هــای  مؤلفــه  نقــش  بررســی  بــرای 
ــه  ــیون ب ــل رگرس ــجویان از تحلی ــت دانش ــه خالقی ــش ب گرای

روش گام بــه گام اســتفاده شــد و معادلــه رگرســیون معنــی دار 
ــت  ــه دس ــج ب ــود )R=68/90؛ P= 0/000؛ F= 28/125(. نتای ب
آمــده نشــان دادنــد کــه چهــار عامــل محتــوای آموزشــی، 
بــه  گام  چهــار  در  تدریــس  روش  و  یادگیرنــده  ارزشــیابی، 
ترتیــب وارد معادلــه رگرســیون شــدند و در مجمــوع 49/1 
درصــد از واریانــس گرایــش بــه خالقیــت دانشــجویان را تبیین 

مــی کننــد )جــدول 4(. 

بنابـر یافتـه هـای بـه دسـت آمـده از رگرسـیون، مـی تـوان 
معادلـه رگرسـیونی پژوهـش را بـه صـورت زیـر بیـان نمـود:

Y= 6/095 + 0/347 x1 + 0/247 x2 + 0/363 x3 + 0/116 x4

بحث و نتیجه گیری
بـا توجـه بـه نقـش دانشـگاه هـا بـه عنـوان اساسـی تریـن 
مرکزهـای آمـوزش عالـی در کشـور و مولفه های برنامه درسـی 
بـه  گرایـش  ایجـاد  در  مرکزهـا  ایـن  فعالیـت  قلـب  عنـوان  بـه 
خالقیـت، ضـرورت توجـه بـه ایـن مولفـه هـا اهمیت ویـژه ای 
مـی یابـد. بنابرایـن، ایـن پژوهـش در صـدد واکاوی نقـش هـر 
یـک از مولفـه های برنامه درسـی در ایجـاد گرایش به خالقیت 

در دانشـجویان مرکزهـای علمی-کاربـردی کشـاورزی بـود. 
 نتایـج بـه دسـت آمـده نشـان دادنـد کـه بیـن مولفـه هـای 
و  یادگیرنـده، آموزشـگر  روش تدریـس، محتـوای آموزشـی، 
ارزشـیابی بـا گرایـش بـه خالقیـت دانشـجویان، رابطـه مثبـت 
و معنـی داری وجـود دارد. ایـن امـر گویـای آن اسـت کـه بـا 
افزایـش میـزان توجـه بـه هـر یـک از مولفـه هـای یـاد شـده، 
میـزان گرایـش بـه خالقیـت در دانشـجویان مرکزهـای علمی-

کاربـردی کشـاورزی البـرز افزایـش می یابـد. بر ایـن پایه، می 
تـوان بیـان کـرد کـه توجـه بـه مـواردی هـم چـون بازدیدهـای 
کار،  و  کسـب  پیرامـون  عملـی  هـای  فعالیـت  انجـام  علمـی، 

متغیر

b0 ضریب ثابت
X1 محتوای آموزشی

X2  ارزشیابی
X3  یادگیرنده

X4  روش تدریس

B

6/095
0/347
0/247
0/363
0/116

Beta

-------
0/407
0/234
0/296
0/114

T

2/693
4/417
3/360
3/281
2/183

و  درسی  برنامه  های  مولفه  رگرسیون  خالصه   -4 جدول 
گرایش به خالقیت     میزان گرایش به خالقیت

پایین )کمتر از 23(
متوسط )23-28(
باال )بیشتر از 28(

کل

میانگین

20/06
25/66
32/38
26/03

فراوانی

50
83
45

178

درصد

28/10
46/60
25/30

100

جدول 2- توزیع فراوانی دانشجویان بر پایه سطح گرایش 
به خالقیت   

مولفه

روش تدریس
محتوا

فیزیکی محیط 
یادگیرنده
آموزشگر
ارزشیابی

مدیریت

 r

0/286
0/536

-0/231
0/333
0/302
0/282
0/144

 P

0/000
0/000
0/003
0/000
0/001
0/000
0/074

با  برنامه درسی  خالصه همبستگی مولفه های  جدول 3- 
خالقیت دانشجویان علمی-کاربردی کشاورزی  

نقش مؤلفه های برنامه ی درسی ...
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هـای  پیشـرفت  بـا  آموزشـی  محتـوای  سـازی  هماهنـگ 
و  بـا همدیگـر  علمـی  تعامـل هیـات  میـزان  افزایـش  علمـی، 
اسـتادان  عملـی  مهـارت  و  تـوان  بـه  توجـه  دانشـجویان،  بـا 
در زمینـه موضـوع درسـی و ارزیابـی مسـتمر هیـات علمـی از 
عملکـرد خـود و دانشـجویان زمینـه هـای افزایـش گرایـش بـه 

خالقیـت در دانشـجویان را بـه وجـود مـی آورد. 
)2003(؛  جینگـو  هـای  پژوهـش  نتایـج  هـا،  یافتـه  ایـن 
دونز-لمبـاردی )1996(، هامز و نـش )1996(، گرول )2010(، 
 ،)2003( کولیـن  و  شـان  و   ،)2012( همـکاران  و  آلتینـای 
مبنـی بـر وجـود رابطـه معنـی دار بیـن مولفـه هـای آموزشـگر 
و روش تدریـس بـا پـرورش خالقیـت در دانشـجویان را تاییـد 
مـی کنـد. یافتـه هـای بـه دسـت آمـده از ضریـب همبسـتگی 
نشـان دهنـده ی وجـود رابطه منفی و معنـی دار بین مولفه ی 

محیـط فیزیکـی و گرایـش بـه خالقیـت دانشـجویان بـود. 
علمی-کاربـردی  عالـی  آمـوزش  مرکزهـای  اگـر  بنابرایـن، 
کارآفریـن  و  خـالق  دانشـجویانی  بخواهنـد  کشـاورزی  جهـاد 
داشـته باشـند؛ دسترسـی بـه ایـن هـدف جـز در سـایه توجـه 
بـه یکایـک مولفه هـای برنامه درسـی و توسـعه زیرسـاخت های 
الزم بـه ویـژه محیـط فیزیکـی در ایـن مرکزهـا، امـکان پذیـر 
نخواهـد بـود. مویـد ایـن سـخن وجـود تفـاوت معنـی دار در 
بیـن دانشـجویان دو مرکـز آموزش عالـی علمی-کاربـردی امام 
درسـی  برنامـه  کـه  آنجـا  از  اسـت.  جوانشـیر  و  )ره(  خمینـی 
تفـاوت  ایـن  اسـت،  یکسـان  مرکـز  دو  هـر  در  شـده  تصویـب 

ممکن اسـت ناشـی از تفـاوت های فـردی دانشـجویان، وجود 
مدرسـان متفـاوت، تفاوت در امکانـات و محیط فیزیکی در دو 

مرکـز باشـد کـه در ایـن زمینـه نیـاز بـه تحقیـق اسـت. 
نکتـه قابـل توجه دیگـر، نبود رابطـه معنی دار بیـن گرایش 
و  )قانـون  مدیریـت  ی  مولفـه  بـا  دانشـجویان  خالقیـت  بـه 
بارتـال  و  زانـگ  پژوهـش  نتایـج  یافتـه،  ایـن  بـود.  مقـررات( 
)2010(، مبنـی بـر وجـود رابطـه معنـی دار بیـن شـیوه هـای 
مختلـف رهبـری و مدیریـت بـا رشـد خالقیـت را تاییـد نمـی 

کنـد. بـر پایـه ایـن دسـتاوردها پیشـنهاد مـی شـود:
برنامـه ریـزان و طراحـان محتوای آموزشـی ایـن مرکزهای 
آمـوزش عالـی علمی-کاربـردی کشـاورزی البـرز مطلـب هایی 
خالقیـت  بـه  گرایـش  کـه  بگنجاننـد  آموزشـی  محتـوای  در 

دانشـجویان را پـرورش و افزایـش دهـد. 
برای تدریس از مدرسـانی اسـتفاده شـود که دارای پیشینه 
کار عملـی در زمینـه کشـاورزی بـوده و یـا کارآفریـن بـوده اند؛ 
تـوان  کارآفرینـان،  بـا غیـر  کارآفریـن در مقایسـه  افـراد  زیـرا 
خالقیـت باالتـری دارنـد و در نتیجـه، ممکـن اسـت اسـتفاده 
از مدرسـان کارآفریـن، گرایـش به خالقیـت دانشـجویان را در 
راسـتای کارآفرینـی بـا اسـتفاده از روش هـای تدریس خالق، 

دهد. افزایـش  
مدرسان در ارزشیابی دانشجویان از ارزشیابی تفکر خالق 
استفاده کنند تا بدین ترتیب گرایش به خالقیت در دانشجویان 

افزایش یافته و یادگیری دانشجویان آسان تر شود. 
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Abstract 
This study aims to investigated the impact of curriculum components on students’ creativity tendency 

in Alborz Agricultural Scientific-Applied Higher Education Centers. Statistical population of this research 
was consisted of 2004 students; from that 178 students were selected as sample useing stratified random 
sampling. Data was analyzed by SPSS software. Findings of correlation analysis indicated a positive sta-
tistically significant relationship between teaching methods, education contents, learner, educators, evalu-
ation and student entrepreneurial creativity. Regulations component did not play an important role in Stu-
dents entrepreneurial creativity. In contrast, findings revealed negative statistically significant relationship 
between physical environment and students’ entrepreneurial creativity. Results from multiple regression 
analysis indicated that educational content, evaluation, learner, teaching methods and physical environ-
ment 49.1% of the variance of students’ entrepreneurial creativity.

Index Terms: Curriculum components, entrepreneurial spirit, creativity tendency, agricultural education, 
agricultural teaching methods 
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