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چکیده

پیشـرفت تحصیلـی دانشـجویان تحـت تاثیـر عوامـل متعـددی از جملـه سـبک یادگیـری و نیـز میـزان خالقیـت آنهـا

میباشـد .بـا شـناخت نـوع سـبک یادگیـری ،توانایـی خالقیـت دانشـجویان و ارتبـاط آنها بـا پیشـرفت تحصیلی زمینـه حرکت
بـه سـوی یادگیـری هدفمنـد فراهـم میشـود کـه هـدف ایـن تحقیـق توصیفـی همبسـتگی را شـامل میشـد .ابـزار تحقیـق

پرسشـنامه اسـتاندارد خالقیـت تورنـس و پرسشـنامه سـبک یادگیـری کلـب بـود .بـاور بـه اسـتفاده پرشـمار ایـن دو پرسشـنامه
در تحقیقهـای پیشـین ،روایـی آنهـا مـورد تائیـد و بـا انجـام بررسـی مقدماتـی  30دانشـجو و محاسـبه ضریـب پایایـی ترکیبی

بزرگتـر از  0/85بـرای بخشهـای مختلـف پایایـی آن تائید شـد .جامعهی آماری همهی دانشـجویان کشـاورزی دانشـگاه زنجان
در مقطـع کارشناسـی بودنـد ( 724تـن) کـه از طریـق فرمول کوکران ،حجم نمونهای به شـمار  217دانشـجو و با اسـتفاده از روش
نمونهگیـری طبقـهای تصادفـی گزینـش و بررسـی شـدند .دادههـا بـا اسـتفاده از نرمافـزار  SPSS21تحلیـل و از آمـار توصیفـی
و تحلیلـی بـرای گـزارش اسـتفاده شـد .نتایـج نشـان دادنـد كـه بیشـتر دانشـجویان ( 81/6درصـد) از نظـر خالقیـت ،در سـطح

متوسـط بـه پاییـن بودنـد .سـبک یادگیـری جذبکننـده بـا بیشـترین فراوانـی ( 39/6درصـد) در رتبـه اول بـود و سـبکهای
یادگیـری انطبـاق یابنـده ( 34/6درصـد) ،واگـرا ( 14/5درصـد) و همگـرا ( 11/5درصـد) در رتبههـای بعدی قرار داشـتند .آزمون
نامشـخصهای کروسـکال والیـس نشـان داد دانشـجویان بـا سـبکهای یادگیـری چهارگانـه از نظـر خالقیـت تفـاوت معنـیداری

بـا همدیگـر نداشـتند .نتایـج رگرسـیون لجسـتیك نیـز نشـان داد کـه از بیـن متغیرهـای خالقیـت و سـبک یادگیـری تنهـا متغیر
خالقیـت بـه عنـوان مهمترین عامـل متمایزكننده دو گروه دانشـجویان با پیشـرفت تحصیلـی خوب و ضعیف درمجموع توانسـت

 77/9درصـد از كل پاسـخگویان را بهدرسـتی جداسـازی کنـد.

ك یادگیری ،پیشرفت تحصیلی ،دانشجویان کارشناسی کشاورزی.
کلید واژهها :خالقیت ،سب 

نویسندهی مسئول :علی شمس
رایانامهShams@Znu.ac.ir :

دریافت 94/10/20 :پذیرش1395/3/5 :
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مقدمه

سـبکهای یادگیـری دانشـجویان میتوانـد بـه ارایـه روش

پیشـرفت تحصیلـی امـری چندبعـدی اسـت و تـا حـدودی

تدریـس متناسـب بـا سـبك ترجیحـی آنـان كمـك كـرده و

دانشـجویان بسـتگی دارد .اگرچـه ،بسـیاری از محققـان بـر

دانشـجویان توسـط مدرسـان شـود (آهنچیـان و همـکاران،

بـه رشـد اجتماعـی ،سیاسـی ،فرهنگـی ،شـناختی و عاطفـی
تأثیـر تواناییهـای ذهنـی و شـناختی بـر آن تأکیـد دارنـد
(محمـدی و همـکاران ،)1393 ،اما در بررسـیهای اخیری كه
صـورت گرفته ،سـبک یادگیری (محمدی و همـكاران1393،؛

اسـترنبرگ و اسـترنبرگ )2013 ،و خالقیـت (پایـو2014 ،؛

محمـدی و همـكاران1393 ،؛ نامیـا و همـكاران )2014 ،نیـز
از متغیرهـای اثرگـذار و دارای ارتبـاط بـا پیشـرفت تحصیلـی
گـزارش شـدهاند .همچنیـن بـه نظـر میرسـد کـه خـود

سـبكهای یادگیـری بـا خالقیـت دانشـجویان نیـز ارتبـاط
معنـیداری داشـته باشـند (سـاجدی1393 ،؛ ایشـانی و

همـکاران.)2014 ،

بازدارنـدهی اجـرای یـك روش تدریـس همسـان بـرای همهی

 .)1391بیشـتر آموزشـگران برایـن باورنـد کـه شـناخت
سـبک یادگیـری دانشـجویان میتوانـد در ایجـاد یـک محیـط
برانگیزنـده بـرای یادگیـری مؤثـر همـه دانشـجویان کمـک

کنـد و همـه ذینفعان آموزشـی اعـم از مدیـران ،آموزشـگران،
والدیـن و خـود دانشـجویان در صـورت شـناخت درسـت تأثیر

سـبک یادگیـری بـر فراینـد آموزشـی بهرهمنـد خواهنـد شـد.
(کریستینسـن.)2015 ،

خالقیـت بهعنـوان یکـی از ویژگیهای شـناختی و اساسـی

در انسـان (داکوسـتا و همکاران2015 ،؛ هنریکسـن )2011 ،و
بهصـورت بالقـوه بـه ارث بـرده شـده و هـر فـردی ،خالقیـت را

ی هسـتند كـه افـراد در
سـبکهای یادگیـری ،روشهایـ 

هرچنـد کـم یـا زیـاد ولـی بهطـور بالقـوه در خـود دارد (رانکـو،

خـود بـه كار میبرنـد تـا بتواننـد چالشهـا و نارسـاییهای

آن را حالتـی از ذهـن میدانـد كـه طـی آن ،هوشهـای

سـازماندهی و پـرورش اطالعـات و آموزههـای تـازه در ذهـن
پیـش روی خـود را حـل كننـد (سـیف .)1380 ،در تعریفـی
دیگـر ،سـبكهای یادگیـری روش پـردازش دادههـا توسـط

یادگیرندههـا هسـتند كـه بهعنـوان عامـل اساسـی در فرآینـد
حـل مسـأله ،نشـاندهندهی متفـاوت بـودن عملكـرد افـراد

در یادگیـری میباشـد (سـیروپولس و پومونیـس2011 ،؛
مکلویـد .)2006 ،بـر پایـه نظریـه كلـب ( ،)1984دانشـجویان
هنگامـی از نظـر تحصیلـی بـه موفقیـت میرسـند كـه بتواننـد

ط یادگیـری هماهنـگ
سـبكهای یادگیـری خـود را بـا محیـ 
كننـد و سـازش دهنـد.

2004؛ کراپلی .)2001 ،در تعریف خالقیت ،سـاویل (،)2006
چندگانـه بهطـور یكپارچـه عمـل میكننـد و در چنیـن حالتـی
اسـت كـه خالقیـت یـك توانایـی قـوی در فـرد ایجـاد میكنـد و
موجـب میشـود او با یـك تمركز مؤثـر ،به نوآوری دسـت یابد.
بنابرایـن ،میتـوان گفـت خالقیـت بهعنـوان یـك وسـیله برای

رسـیدن بـه هـدف اسـت نـه خـود هـدف (اسـمیت و اسـمیت،

.)2010

از دیـد تورنـس ( ،)1979خالقیـت از چهـار عنصـر اصلـی

روانـی (تـوان تولیـد دیدگاههـا و پاسـخهای فـراوان) ،انعطاف
(توانایـی الزم بـرای تغییـر جهـت فكـری یـا توانایـی تولیـد

بنابـر ایـن نظریـه ،یادگیری در یـك فرآیند چهـار مرحلهای

دیدگاههـای چندگانـه) ،ابتـكار (توانایـی تولیـد دیـدگاه یـا

مفهومسـازی انتزاعـی و آزمایشـگری فعـال میباشـد .ایـن

باشـد و جدیـد و نـو باشـد) و بسـط بـا جزییـات (توانایـی توجه

رخ میدهـد كه شـامل تجربهی عینی ،مشـاهدهی انعكاسـی،
وضعیـت دو حـوزه را ارایـه میكنـد :یكـی تجربـهی چشـمی
از طریـق تفكـر انتزاعـی و دیگـری مشـاهدهی انعكاسـی
بهمنظـور آزمایشـگری فعـال .ایـن دو حـوزه شـامل چهـار نوع

سـبك یادگیـری همگـرا ،واگـرا ،جذبکننـده و تطبیقدهنـده
میشـود( .کریستینسـن .)2015 ،شناسـایی سـبک یادگیری

فراگیـران از آن جهـت اهمیـت دارد که آموزشـگران میتوانند
بـا اسـتفاده از روشهـای تدریـس متناسـب باعـث یادگیـری

بهتـر آنـان شـوند (کافیلـد و همـکاران .)2004 ،آگاهـی از

محصـول نـو و بدیـع ،یعنی پاسـخهای فرد پیشـتر دیده نشـده
بـه جزییـات وابسـته بـه یـك دیـدگاه :یعنـی افـراد خلاق بـه

جزییـات یك دیدگاه توجه بیشـتری نشـان میدهند) تشـکیل
شـده اسـت .بیشـتر افـراد میتواننـد چگونگـی بـروز خالقیـت
را یـاد بگیرنـد و هـر شـخصی میتوانـد مهارتهـای موردنیـاز

خـود را در جهـت خالقیـت افزایـش دهـد؛ یعنـی خالقیـت را
میتـوان در افـراد رشـد داد (سـاجدی.)1393 ،

مالزهـی و همـکاران ( ،)1393در ارتبـاط بـا دانشـجویان

رشـته علـوم پزشـکی گـزارش کردنـد که رابطـه معنـاداری بین
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رابطه خالقیت و سبک یادگیری...

خالقیـت و سـبک یادگیـری وجـود دارد و تحلیـل رگرسـیونی

متفـاوت هسـتند .محمـدی و همـكاران ( ،)1393در مـورد

از خالقیـت بـر پیشـرفت تحصیلـی آنـان تأثیرگـذار باشـد.

كـه بیـن سـبكهای یادگیـری تصویـری و جنبشـی بـا خالقیت

نیـز نشـان داد كه سـبک یادگیـری دانشـجویان میتواند بیش

در بررسـی دیگـری كـه توسـط سـاجدی ( ،)1393بهمنظـور
بررسـی خالقیت و سـبکهای یادگیری دانشـجویان دانشـگاه
علـوم پزشـکی سـمنان در فراینـد یاددهـی و یادگیـری،

انجـام گرفـت ،نتایـج نشـان داد کـه بیـن سـبکهای یادگیـری
دانشـجویان دانشـکدههای مختلـف تفاوت معنـیداری وجود
داشـت ولـی خالقیـت آنـان متفـاوت نبـود.

دانشـجویان دانشـگاه علـوم پزشـكی بیرجنـد گـزارش کردنـد
دانشـجویان رابطـه مثبـت و معنـیداری وجـود دارد ولـی بین

سـبك یادگیـری شـنیداری بـا خالقیـت رابطـه معنـیداری
بهدسـت نیامـد .همچنیـن بیـن سـبكهای یادگیـری

تصویـری و شـنیداری و خالقیـت بـا پیشـرفت تحصیلـی
دانشـجویان رابطـه مثبـت و معنـیداری مشـاهده شـد ،ولـی

رابطـه معنـیداری بیـن سـبك یادگیـری جنبشـی با پیشـرفت

همچنین میزان خالقیت دانشجویان بر پایه سبکهای

تحصیلـی وجـود نداشـت .نتایـج بررسـی ایشـانی و همـكاران

نمرهی شیوههای یادگیری و سبکهای یادگیری دانشجویان

یادگیـری و خالقیـت دانشآمـوزان در اسـتان گلسـتان وجـود

یادگیری آنان ،تفاوت معناداری داشت و بین خالقیت و
رابطه معناداری وجود داشت .صالحی و همکاران(،)1394
در بررسی در مورد دانشجویان کشاورزی دانشگاه تهران،

گزارش کردند که سبک یادگیری بیشتر دانشجویان از نوع

جذبکننده بوده و ارتباط معنیداری بین سبک یادگیری
و پیشرفت تحصیلی دانشجویان وجود داشت .آهنچیان
و همکاران( ،)1391نشان دادند که سبک یادگیری بیشتر
دانشجویان پرستاری و مامایی از نوع جذبکننده بوده و

تفاوت معنیداری ازنظر پیشرفت تحصیلی در بین دانشجویان

با سبکهای یادگیری متفاوت وجود ندارد.

( ،)2014نشـان داد کـه رابطـه معنـیداری بیـن سـبكهای
دارد .بابایـی امیـری و عاشـوری( )1393نیـز نشـان دادنـد کـه

رابطـه مثبـت و معنـیداری بین خالقیت و پیشـرفت تحصیلی
دانـش آمـوزان وجـود دارد.

لوبـارت و چـوان ( ،)2004بیـن خالقیـت ،تفکـر انتقـادی

و سـبکهای تفکـر رابطـه معنـیداری را گـزارش كردهانـد.

کریستینسـن ( ،)2015گـزارش کـرد کـه بیـن سـبكهای
یادگیـری ،خالقیـت ،سـن و پیشـرفت تحصیلـی هیچگونـه
رابطـه معنـیداری وجـود نـدارد .در نتایـج بررسـی قاضـی

وکیلـی و همـكاران ( ،)2014در زمینـه تفکـر انتقادی و سـبک

در بررسـی احمـدی و عالمـی ( ،)1393رابطـه معنـیداری

یادگیـری دانشـجویان دانشـگاه علـوم پزشـکی البـرز و ارتباط

فـرجا...ی و همـکاران( ،)1392نشـان دادنـد کـه ارتبـاط

سـبكهای یادگیـری چهارگانه کلب وجود دارد و دانشـجویانی

بیـن پیشـرفت تحصیلـی و سـبک یادگیـری یافـت نشـد.

سـبک یادگیـری بـا پیشـرفت تحصیلـی دانشـجویان پیـام نـور
معنـیدار بـود .لیكـن ،فرمانبـر و همـکاران ( )1392ارتبـاط
معنـیداری بیـن پیشـرفت تحصیلـی و سـبک یادگیـری
دانشـجویان دانشـگاه شهید بهشـتی مشـاهده نكردند .غیاثی

( ،)1393در بررسـی خـود از دانشـجویان كشـاورزی و منابـع

طبیعـی دانشـگاه تهـران ،گـزارش کـرد كـه سـبك یادگیـری
بیشـتر دانشـجویان كارشناسـی ارشـد و دكتـری ،جذبکننده
میباشـد؛ امـا سـبك یادگیری بیشـتر دانشـجویان كارشناسـی
واگـرا اسـت.

آن بـا عملکرد تحصیلی مشـخص شـد تفاوت معنـیداری بین
كـه سـبك یادگیری همگـرا دارنـد ،عملكرد بهتری در مقایسـه

بـا دیگـر گروههـا دارا هسـتند.

همچنین ،سبك یادگیری با سن ،جنس ،حوزه مورد

بررسی ،نیمسال تحصیلی و شغل دارای ارتباط معنیداری
بود .همچنین امتیاز تفكر خالق در بین افراد دارای سبكهای

مختلف ،تفاوت معناداری داشت .در بررسی کاسیم (،)2013
با عنوان بررسی رابطه بین سبكهای یادگیری ،تفكر خالق،
عملكرد و مواد یادگیری چندرسانهای در مالزی ،این نتیجه
بهدست آمد كه دانشجویان با سبكهای یادگیری فعال،

همچنیـن سـبك یادگیـری بیشـتر دانشـجویان روسـتا

انعكاسی ،شهودی و دیداری ،پس از استفاده از ابزار یادگیری

پیشـرفت تحصیلـی رابطـه معناداری وجـود دارد و سـبكهای

تسای و شرلی ( ،)2013نشان داد که همبستگی بین سن و

و شـهر ،جذبکننـده اسـت؛ و بیـن سـبكهای یادگیـری و
یادگیـری دانشـجویان در سـطحهای مختلـف تحصیلـی
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دختران و پسران تفاوت معنیداری باهم دیگر ندارند ،ولی از

پرسشـنامه اسـتاندارد خالقیـت تورنـس ( ،)1979بـود .ایـن

بود.

بخـش روانـی ،انعطافپذیـری ،ابتـكار و بسـط تنظیـم شـده

نظر سبكهای یادگیری بین دختران و پسران تفاوت معنیدار

پرسشـنامه شـامل  60پرسـش سـه گزینـهای اسـت كـه در 4

بیـن سـن و سـبكهای یادگیـری رابطه منفـی و معنیداری

اسـت .گزینهها نشـاندهنده میـزان خالقیت پایین ،متوسـط

رابطـهای نداشـتند .چابـراك و كریـگ ( ،)2013در نتایـج

نمـره یـک بـرای خالقیـت پاییـن ،نمـره دو بـرای خالقیـت

بـود .همچنیـن خالقیـت و سـبكهای یادگیـری افـراد باهـم
بررسـی رابطـه بیـن عملكـرد تحصیلـی دانشـجویان و تفكـر

خالقانـه نشـان دادنـد كه بین آمـوزش مبتنی بر تفكـر خالقانه
و موفقیـت تحصیلـی رابطـهای مثبـت و معنیدار وجـود دارد.
نتایـج تحقیـق فریـدل و رود ( )2006در بررسـی رابطـه تفكـر

خلاق بـا سـبكهای یادگیـری در دانشـجویان كشـاورزی در

آمریـكا ،بیانگـر ایـن بـود كـه هیچگونه رابطـه معنـیداری بین
توانایـی تفكـر خالق و سـبكهای یادگیری وجود نـدارد .زانگ

و اسـترنبرگ ( ،)2011نیـز در در بررسـی خـود نشـان دادنـد
کـه سـبک یادگیـری یکـی از شـاخصهای مهـم در شناسـایی

خالقیـت میباشـد.

و بـاال هسـتند.

متوسـط و نمـره سـه بـرای خالقیـت بـاال در نظـر گرفتـه شـده
اسـت .مجمـوع نمرههـای کسـب شـده در چهـار خـرده
آزمـون ،نمرههـای کلـی خالقیـت فـرد را نشـان میدهـد .نظر

بـه اسـتفادهی پرشـمار از پرسشـنامه خالقیـت تورنـس در

تحقیقـات گذشـته ،روایـی آن بررسـی نشـد و بـا انجـام آزمون
مقدماتـی ،ضریـب پایایـی ترکیبـی برابر  CR =0/85بهدسـت
آمـد کـه گویـای مناسـب بـودن پایایی شـاخص بـود .در بخش

سـبك یادگیـری ،پرسشـنامه اسـتاندارد کلـب اسـتفاده شـد.
ایـن پرسشـنامه شـامل  12پرسـش چهارگزینـهای اسـت کـه

پاسـخ دهنـده باید به هـر گزینهای که بیشـترین همسـانی را با

همانگونـه کـه دیـده میشـود ،محققـان در بررسـیهای

وی دارد ،عـدد  4و در برابـر گزینههـای بعدی بـه ترتیب میزان

تحصیلـی ،نتایـج متفاوتی را گـزارش کردهاند؛ و بررسـیهایی

هـر گزینـه نمایانگـر یکـی از  4روش اصلـی یادگیـری

صـورت گرفتـه در مورد دانشـجویان رشـتهها و مقاطع مختلف
که در آن ارتباط سـبک یادگیری(سـنجش شـده با پرسشـنامه
کلـب) و خالقیـت (سـنجش شـده بـا پرسشـنامه تورنـس) و

ارتبـاط آنهـا با پیشـرفت تحصیلی دانشـجویان را گزارش کرده

باشـند ،محـدود اسـت ،در نتیجـه انجـام این بررسـی میتواند
نقـش جدیـدی در ایـن حـوزه ایفـا كنـد .همچنین شـناخت و
دانـش چگونگـی تعامـل ایـن متغیرهـا میتواند مورداسـتفاده

مدرسـان و برنامهریـزان آمـوزش عالـی کشـاورزی در راسـتای
افزایـش اثربخشـی شـرایط یادگیری قـرار گیرد .از اینروسـت

كـه ایـن بررسـی بـا هـدف سـنجش سـبک یادگیـری ،خالقیت

و پیشـرفت تحصیلـی دانشـجویان کارشناسـی و بررسـی تأثیر

سـبک یادگیـری و خالقیـت بـر پیشـرفت تحصیلی و نیـز تأثیر
سـبک یادگیـری بـر خالقیت صـورت گرفت.
روششناسی

شـباهت عـدد  2 ،3و  1قـرار بدهـد.

تجربـه عینـی ،مشـاهده تأملـی ،مفهومسـازی انتزاعـی و

آزمایشـگری فعـال میباشـد .از جمـع امتیازهـای هـر یـک

از گزینههـای مربوطـه بـه چهـار روش اصلـی یادگیـری در 12
پرسـش پرسشـنامه ،چهار نمـره نشـانگر چهار مـدل یادگیری
بهدسـت میآیـد .از تفریـق دو بـه دوی مفهومسـازی انتزاعـی

از تجربـه عینـی و آزمایشـگری فعـال از مشـاهده تأملـی دو

نمـره بهدسـت میآیـد .ایـن دو نمـره روی دو محـور مختصات

قـرار میگیرنـد و از تالقـی اعـداد روی ایـن دو محـور ،چهـار

سـبک یادگیـری واگـرا ،همگـرا ،جذبکننـده و انطباقیابنـده
مشـخص میشـود.

روایـی محتوایـی ایـن پرسشـنامه پیشـتر توسـط کلـب و

سـایر محققـان در داخـل و خـارج کشـور مـورد بررسـی و تائید
ع شـده اسـت و بـا انجـام بررسـی مقدماتـی ضریـب پایایی
واقـ 

ترکیبـی بـرای چهـار بعـد آن بیـن  0/85تـا  0/9بهدسـت آمـد

ایـن تحقیـق از لحـاظ چگونگـی گـردآوری دادههـا از نـوع

کـه مـورد تائید بـود .همچنیـن ،متغیـر پیشـرفت تحصیلی ،با

لحـاظ میـزان کنتـرل متغیرها از نـوع تحقیقات شبهآزمایشـی

کـه در بررسـی صورت گرفتـه پیشـین در این زمینـه (محمدی

تحقیقـات پیمایشـی ،از لحـاظ هـدف از نـوع كاربـردی و از
بهشـمار میآیـد .ابـزار اصلـی تحقیـق ،در بخـش خالقیـت،

معـدل كل دانشـجویان سـنجیده شـد .الزم بـه توضیـح اسـت
و همـکاران1393 ،؛ قارلقـی و همـکاران1394 ،؛ صالحـی و
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رابطه خالقیت و سبک یادگیری...

همـکاران )1394 ،نیـز از میانگیـن نمـره بهعنـوان شـاخص

بود ،دانشجویان بر پایه معدل با استفاده از روش  ISDMبه

شـامل همـهی دانشـجویان دانشـكده كشـاورزی دانشـگاه

دانشجویان بین  16تا  18قرار داشت .از نظر سطح تحصیالت

پیشـرفت تحصیلـی اسـتفاده شـده اسـت .جامعـه آمـاری،

زنجـان در مقطـع كارشناسـی بودنـد ( 724تـن) کـه از طریـق

 4گروه تقسیم و مشخص شدند ،معدل حدود  40درصد از
پدر ،حدود  36درصد از پدران دارای تحصیالتی در سطح

فرمـول نمونهگیـری كوكـران ،حجـم نمونـهای بـه شـمار 217

راهنمایی و دیپلم بودند و  25/9درصد آنان دارای تحصیالتی

تصادفی متناسـب با حجم گزینش و بررسـی شـدند .دادههای

( 49/8درصد) تحصیالتی در حد ابتدایی و خواندن و نوشتن

دانشـجو مشـخص و بـا اسـتفاده از روش نمونهگیـری طبقهای

باالتر از دیپلم بودند .مادران حدود نیمی از دانشجویان

گردآوریشـده پـس از پـردازش در  Excelبـا نرمافـزار Spss21

داشتند .شغل پدر بیشتر دانشجویان ( 81/6درصد) غیر

ضریـب همبسـتگی) و اسـتنباطی (آزمون كروسـكال والیس و

نظر میزان عالقه به رشته تحصیلی ،عالقه بیش از نیمی از

تحلیـل شـدند و برای تحلیـل از آمار توصیفی(توزیـع فراوانی،
تحلیـل رگرسـیون لجسـتیك) اسـتفاده شـد.

کشاورزی و  18/4درصد نیز شغل پدرشان كشاورزی بود .از
دانشجویان ( 51/9درصد) در حد متوسط به پایین و 23/1

درصد باال و  25درصد خیلی باال بود.

یافتهها

میانگین سنی دانشجویان  22/5سال با انحراف معیار

نتایـج دادههـای تحلیلشـده نشـان داد کـه بیشـترین

 1/56سال بود .كمترین سن دانشجویان  19سال و بیشترین

( 18درصـد) تشـكیل دادهانـد و مابقـی دانشـجویان مـورد

( 29/5درصد) پسر بودند .بیشتر دانشجویان ( 79/7درصد)

دانشـجویان نمونـه مورد بررسـی را دانشـجویان رشـته آبیاری
بررسـی در جـدول  1آورده شـده اسـت .الزم بـه توضیح اسـت

کـه مبنـای نمونهگیـری طبقـهای هـم رشـته تحصیلـی بـود.
جـدول -1توزیـع فراوانـی دانشـجویان مـورد بررسـی از نظـر
گرایـش تحصیلـی
گرایش
زراعت و اصالح نباتات
ترویج و آموزش كشاورزی
خاکشناسی
مهندسی آب
گیاهپزشکی
علوم دامی
باغبانی
صنایع غذایی
كل

فراوانی

درصد فراوانی

29
22
25
39
26
23
25
28
217

13/4
10/1
11/5
18/0
12/0
10/6
11/5
12/9
100

دانشجویان مورد بررسی ،بهطور متوسط 82 ،واحد درسی

را تا زمان انجام این تحقیق گذرانده بودند .یافتهها گویای آن
بودند كه بیشتر دانشجویان مورد بررسی ( 96/3درصد) بدون

هر نوع پیشینه كاری بودند .میانگین معدل دانشجویان مورد
بررسی 15/8 ،بود .كمترین معدل دانشجویان 10/07 ،و
بیشترین معدل 19/11 ،بود و با توجه به اینكه میانگین معدل
دانشجویان موردبررسی 15/80 ،با انحراف معیار  1/74نمره
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 26سال بود .بیشتر دانشجویان (70/5درصد) دختر و مابقی
شهری و  20/3درصد روستایی بودند .بررسی سبک یادگیری
دانشجویان بر پایه پرسشنامه استاندارد کلب نشان داد که

سبک یادگیری جذبکننده با بیشترین فراوانی ( 39/6درصد)
در رتبه اول قرار دارد و سبکهای یادگیری انطباق یابنده
( 34/6درصد) ،واگرا (14/5درصد) و همگرا ( 11/5درصد) در

رتبههای بعدی قرار داشتند( .جدول )2

جـدول -2توزیـع فراوانـی دانشـجویان مـورد بررسـی برپایـه
ك یادگیری
سـب 
سبك یادگیری
واگرا
جذبکننده
همگرا
انطباقیابنده
كل

فراوانی

درصد فراوانی

31
86
25
75
217

14/3
39/6
11/5
34/6
100

توزیع فراوانی سبكهای یادگیری بر پایه هر یك از

متغیرهای مورد بررسی در تحقیق ،در جدول  3نشان داد كه
بر پایه متغیر جنس ،بیشترین سبك یادگیری در بین دختران

سبك جذبکننده ( 30/4درصد) و بیشترین سبك یادگیری
مورد استفاده در پسران ،سبك انطباقیابنده ( 16/6درصد)
بود .بر پایه محل سكونت ،سبك یادگیری اغلب دانشجویان
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شهری ( 35درصد) نیز سبك جذبکننده و سبك اغلب
دانشجویان روستایی ( 9/7درصد) انطباقیابنده بود.

جـدول -3توزیـع فراوانـی دانشـجویان گروههـای مختلف بر
پایـه سـبکهای یادگیری
درصد فراوانی
متغیر

سطح

واگرا

جذبکننده

همگرا

انطباق یابنده

جنسیت

دختر
پسر
روستا
شهر

12
3/2
2/3
1/11

4/30
2/9
6/4
0/35

1/10
4/1
8/2
8/8

18
6/16
7/9
9/24

محل سكونت

همانگونـه کـه توضیح داده شـد ،خالقیت با  60پرسـش در

 4بعـد خالقیتـی سـیالیت (پرسـشها  ،)1-15انعطافپذیـری
(پرسـشها  ،)16-30ابتـكار (پرسـشها  )31-45و بسـط
(پرسـشها  ،)36-60با پاسـخهای سـه گزینهای مورد سنجش

قـرار گرفـت .بـا جمعبندی امتیازهـای افراد در هر یـك از ابعاد
 4گانـه خالقیت ،توزیع فراوانی دانشـجویان مورد بررسـی ،در
جـدول  4نشـان داده شـده اسـت .بنابـر نتایـج ،مشـخص شـد
كـه اغلـب دانشـجویان مورد بررسـی ( 45/2درصـد) از نظر بعد

روان بـودن (سـیالیت) ،در وضعیت خیلی پایینی هسـتند .در

زمینـه بعـد انعطافپذیری ،اغلـب دانشـجویان ( 41/5درصد)
در سـطح باالیـی از انعطافپذیـری قـرار دارند .در بعـد ابتكار،
اغلـب دانشـجویان ( 64/1درصـد) در سـطح پایینی هسـتند و

درنهایـت ،اغلـب دانشـجویان ( 47درصـد) از نظـر بعـد بسـط،

در سـطح باالیـی قـرار دارند.

جـدول -4توزیـع فراوانـی دانشـجویان از نظـر چهـار بعـد
خال قیـت
درصد فراوانی معتبر
ابعاد خالقیت

خیلی پایین

پایین

متوسط

باال

خیلی باال

بسط
انعطافپذیری
سیالیت
ابتكار

5/5
6/5
6
6/5

26/7
10/6
45/2
64/1

12/9
33/6
16/6
16/5

47/1
41/5
24/4
2/8

7/8
7/8
7/8
10/1

بـا جمعبنـدی امتیازهـای هر فـرد در  60پرسـش ،نمره كل

خالقیـت هـر فـرد در آزمون بهدسـت آمد.

سـپس بنابـر شـیوهنامه خـود آزمـون ،افـراد از نظـر سـطح

خالقیـت در  5گـروه خالقیـت خیلـی پاییـن تـا خیلـی بـاال
دسـتهبندی شـدند .همانگونـه كـه در جـدول  5مشـاهده

میشـود ،بیشـتر دانشـجویان مـورد بررسـی ( 81/6درصـد) از

نظـر خالقیـت در سـطح متوسـط و رو بـه پاییـن قـرار دارنـد و

تنهـا  18/4درصـد خالقیتشـان بـاال و خیلـی بـاال اسـت.

جـدول -5توزیـع فراوانـی دانشـجویان از نظـر نمـره كل
خال قیـت
سطح
خیلی پایین
پایین
متوسط
باال
خیلی باال

فراوانی

درصد معتبر

درصد تجمعی

13
61
103
23
17

6/0
28/1
47/5
10/6
7/8

6/0
34/1
81/6
92/2
100

از آمـون نامشـخصهای کروسـکال والیـس بـرای بررسـی

تفـاوت خالقیـت در بیـن دانشـجویان بـا سـبكهای یادگیـری

متفـاوت اسـتفاده شـد و نتیجـه تحلیل نشـان داد کـه اختالف
معنـیدار نیسـت .بهعبارتیدیگـر تفاوتـی بیـن دانشـجویان با

سـبكهای یادگیـری متفـاوت ،از نظـر میـزان خالقیـت آنـان
وجـود نداشـته و سـبک یادگیـری بـر خالقیـت دانشـجویان

تاثیـری نـدارد ( X =2/175و .)Sig =0/537
2

بـا اسـتفاده از میانگیـن معـدل دانشـجویان ،آنـان در دو

گـروه باالتـر از میانگیـن (پیشـرفت تحصیلـی خـوب) و کمتـر

از میانگیـن (پیشـرفت تحصیلـی ضعیـف) جداسـازی شـدند
و نتایـج نشـان داد کـه  47/5درصـد دانشـجویان در گـروه

پیشـرفت تحصیلـی ضعیـف و  52/5درصـد دیگـر در گـروه
پیشـرفت تحصیلـی خـوب قـرار دارنـد .بـه دلیـل دووجهـی
بـودن متغیـر پیشـرفت تحصیلـی در ایـن روش بـه منظـور

بررسـی تأثیـر متغیرهـای خالقیـت و سـبک یادگیـری بـر

پیشـرفت تحصیلی از رگرسـیون لجسـتیک اسـتفاده شد .پس
از وارد کـردن متغیرهـا در مـدل ،نتایـج زیـر بهدسـت آمـد.
جدول -6آمارههای نیکویی برازش مدل
ضریب
ناگل کرک
0/219

ضریب کاکس
و اسنل

آماره لگاریتم
درست نمایی

0/164

261/33
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رابطه خالقیت و سبک یادگیری...

همانطورکــه در جــدول  6مالحظــه میشــود آمــاره

ضریــب تبییــن نــاگل کــرک در حــدود  0/219اســت.
ایــن معیــار میــزان تبییــن پیشــرفت تحصیلــی از طریــق

متغیرهــای خالقیــت و ســبک یادگیــری را نشــان میدهــد.

در واقــع بنابــر نتایــج تحقیــق ،متغیــر وارد شــده در معادلــه

رگرســیونی در مجمــوع تبیینکننــده  22درصــد از تغییــرات

پیشــرفت تحصیلــی میباشــند .قــدرت تشــخیص مــدل در
جــدول  7آمــده اســت.

جـدول -7وضعیـت طبقهبنـدی دانشـجویان بـا پیشـرفت
تحصیلـی خـوب و ضعیـف بنابـر نتایـج رگرسـیونی
پیشرفت
تحصیلی
ضعیف
خوب

پیشبینی
ضعیف

خوب

71
16
درصد کل

32
98

درصد صحت
طبقهبندی
68/9
86
77/9

جـدول -8شـاخصهای بـرازش مـدل بهدسـتآمده از
رگرسـیون لجسـتیك
متغیر
خالقیت
سبک یادگیری
ثابت

B

S.E

Wald

.Sig

0/067
4/925

0/015
1/154

20/67
2/28
18/21

0/00
0/517
0/00

بحث و نتیجهگیری

آموزشـگران میتواننـد بـا شـناخت درسـت از سـبكهای

یادگیـری و سـطح خالقیـت دانشـجویان ،محیـط و شـرایط

آموزشـی و یادگیـری مناسـبتری را بـرای دانشـجویان فراهم

آورنـد تـا بـا بهبـود روشهـای یادگیـری و خالقیـت افـراد،
زمینههـای پیشـرفت تحصیلیشـان را اسـتحكام بخشـند.

ایـن تحقیـق برای پاسـخ بـه این هـدف در سـطح دانشـجویان
کارشناسـی کشـاورزی دانشـگاه زنجان صـورت گرفـت و نتایج
نشـان داد كـه بیشـتر دانشـجویان ،دارای سـبك یادگیـری

جذبکننـده بودنـد و سـبکهای یادگیـری انطبـاق یابنـده،

نتایـج نهایـی ارزیابـی تـوان كلـی خالقیـت در قـرار دادن

واگـرا و همگـرا در رتبههـای بعـدی قـرار داشـتند كـه ایـن

درسـت در جـدول  7نشـان میدهـد کـه مـدل بهدسـتآمده

همـکاران ( )1391و طرسـكی و همـكاران ( )1393همسـو بود

دانشـجویان با پیشـرفت تحصیلی خوب و ضعیف در گروههای

میتوانـد به میزان  77/9درصد بهصورت درسـت دانشـجویان
را طبقهبنـدی كنـد .بهطوریکـه برابـر یافتههـای جـدول باال،

از بیـن دانشـجویان با پیشـرفت تحصیلـی ضعیف تنهـا  71نفر
و از بیـن دانشـجویان بـا پیشـرفت تحصیلـی خـوب  98نفـر بـه

صـورت صحیـح گروهبنـدیشـدهاند.

نتیجـه بـا یافتههای صالحـی و همـکاران ( ،)1394آهنچیان و
ولـی بـا نتایج بررسـی عزیـزی و همـكاران ( ،)1381همسـویی

نداشـت.

بـا توجـه به اینكه كشـاورزی رشـتهای اسـت كـه ماهیت آن

عملـی و كاربـردی اسـت ،ایـن واقعیـت که بیشـتر دانشـجویان

دارای سـبك یادگیـری جذبکنندهانـد ،یعنـی بهجـای

بررســی نتایــج نشــان میدهــد کــه مــدل رگرســیونی

اهمیـت دادن بـه یادگیـری از طریـق آموزههـای عینـی و

بــا اطمینــان  99درصــد دارای بــرازش نیکویــی مناســبی

انطباقیابنـده اسـت ،بـه مفاهیـم انتزاعـی و ذهنـی بـر پایـه

بــا توجــه بــه مقــدار کای اســکویر ( )48/29و معنــیداری

اســت .پــس از اطمینــان از معنــیداری مــدل ،مقادیــر

ضریبهــای رگرســیونی ( )Bمربــوط بــه دو متغیــر خالقیــت

و ســبک یادگیــری در جــدول  8آمــده اســت كــه معن ـیداری
آنــان از طریــق مقــدار والــد ( )Waldبهدســتآمده اســت.

نتایــج نشــان میدهــد کــه متغیــر خالقیــت تأثیــری مثبــت
بــر پیشــرفت تحصیلــی دانشــجویان دارد ولــی تأثیــر ســبک

یادگیــری بــر پیشــرفت تحصیلــی معنــیدار نیســت ،بــه

عبارتــی دیگــر بــا افزایــش خالقیــت دانشــجویان احتمــال
بهبــود پیشــرفت تحصیلــی آنــان نیــز افزایــش مییابــد.
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کارکـردن در محیـط واقعی كـه از ضرورتهای سـبك یادگیری

سـبك یادگیـری جذبكننـده ،عالقه و گرایش بیشـتری نشـان
میدهنـد ،مناسـب نیسـت و بـه نظـر میرسـد کـه تعارضـی

مابیـن ماهیـت رشـته و سـبك یادگیـری اغلـب دانشـجویان
موجـود اسـت و میتوانـد به عنـوان بازدارندهای دررسـیدن به

هدفهـای آموزشـی عمـل کنـد.

بنابراین ،الزم اسـت در تدریس رشـتههای كشـاورزی و در

تهیـه سـرفصلهای درسـی ،مطالـب و فعالیتهـای متناسـب

ایجادکننـده فرصتهـای كار و عمـل در محیـط واقعـی

كشـاورزی لحـاظ شـود تـا دانشـجویان بـا درگیـری بیشـتر در

شماره  ،36بهار 1395

فعالیتهـای عملـی كشـاورزی و در محیـط واقعـی ،بهتدریـج

وکیلـی و همـكاران ( ،)2014لوبارت و چوان ( ،)2004ایشـانی

تـا بدینصـورت ،امـكان دسـتیابی بـه هدفهـای آموزشـی به

( ،)1393فریـدل و رود ( )2006و محمدی و همكاران ()1393

سـبكهای یادگیـری متناسـب بـا آن را در خـود تقویـت كننـد
شـكل بهتـری فراهـم شـود .جامعـه کشـاورزی به مهندسـانی
نیـاز دارد کـه ضمـن تسـلط کامـل بـر موضوعهـای نظـری

كشـاورزی ،از بعـد مهارتـی و عملـی نیـز توانمنـد باشـند.

همچنیـن ،بنابـر نتایج ،مشـخص شـد كه اغلب دانشـجویان از
نظـر خالقیـت در سـطح متوسـط و پایینتـر قرار دارنـد و تنها،

درصـد كمـی از آنـان دارای خالقیـت باال و خیلی باال هسـتند.
ایـن نتیجـه كـه در تطابق بـا یافتههـای ذهبیـون و احمدی

( )1388بـود ،نشـان میدهـد كـه بـ ه احتمـال آمـوزش عالـی

كشـاورزی ،نتوانسـته اسـت آنطور كه بایدوشـاید بـر وضعیت
خالقیـت دانشـجویان تأثیـر بگـذارد .البتـه این مـورد نیازمند

بررسـی مسـتقلی بهصـورت جامع در زمینـه ارزشـیابی هنگام
ورود و پـس از دانشآموختگـی دانشـجویان بـوده و نیاز اسـت

کـه یـک گـروه از دانشـجویان مشخصشـده در هنـگام ورود

بـه مراکـز آمـوزش عالـی کشـاورزی از نظـر خالقیـت سـنجش

و در پایـان دوره نیـز دوبـاره ارزیابـی شـوند .در ایـن صـورت
میتـوان بـا اطمینـان بیشـتری در زمینـه تاثیـر آموزشهـای
کشـاورزی بـر خالقیـت صحبت کـرد .بااینوجود نظـر به اینکه

خالقیـت بایـد یكـی از جنبههـای مهـم برنامههـای آموزشـی

باشـد (کریستینسـن 2015،و اسـتارکو)2014 ،؛ بـرای ایـن

منظـور الزم اسـت ،بازبینی مناسـبی در برنامهریزی آموزشـی
و روشهـای تدریـس و ارزشـیابی در سـطح دانشـکده صـورت
پذیـرد و برنامهریـزی بهگونـهای طراحـی و تنظیـم شـود كـه
دانشـجویان را در ارتقـای ابتـكار عمـل و كارهـای بدیـع و

نوآورانـه تشـویق و هدایـت كنـد.

و همـكاران ( ،)2014مالزهـی و همـکاران ( ،)1393سـاجدی
همخوانـی نداشـت .بررسـیهای بـاال تفـاوت معنـیداری بین

خالقیـت افـراد مـورد بررسـی بـا سـبک یادگیـری متفـاوت
را گـزارش کـرده بودنـد .البتـه نیـاز اسـت کـه دلیـل ایـن نبـود

تاثیـر و تفـاوت بهصـورت مسـتقل و در قالب میـزان هماهنگی

سـبک تدریـس اسـاتید بـا سـبک یادگیـری دانشـجویان مورد
بررسـی قـرار گیرد.

یكـی از راههـای دسـتیابی بـه هدفهـای آموزشـی و نیـز

ارتقـای خالقیـت دانشـجویان ،هماهنگـی سـبكهای تدریس

اسـتادان بـا سـبكهای یادگیری دانشـجویان اسـت (حسـینی
نسـب و شـریفی .)1389 ،نتایـج رگرسـیون لجسـتیک نشـان
داد کـه سـبکهای یادگیـری هیـچ تأثیـر معنـیداری روی

پیشـرفت تحصیلـی ندارنـد .ایـن در حالـی اسـت کـه در

بررسـیهای صـورت گرفتـه توسـط فـرجا...ی و همـکاران
( ،)1392صالحـی و همـکاران ( ،)1394اورهـان (،)2012

تالبـر ( ،)2011حسـینی نسـب و شـریفی ( ،)1389معتمـدی
و همـكاران ( )1393تقیپورکـران و رضاپوردرویـش)1392( ،
نتایـج گویـای متفـاوت بـودن پیشـرفت تحصیلـی افـراد بـا

سـبکهای یادگیـری متفـاوت بـود .البتـه در بررسـیهای
صـورت گرفتـه توسـط فرمانبـر و همـکاران ( ،)1392قارلقـی
و همـکاران ( ،)1394احمـدی و عالمـی ( )1393و جنـت
علیپـور و همـكاران ( )1392کـه همسـو بـا نتایـج ایـن تحقیق

بـود ،هیـچ ارتباطـی مابیـن ایـن دو متغیـر مشـاهده نشـد.

ایـن نتیجـه بیانگـر ایـن اسـت کـه بهکارگیـری هرکـدام

از سـبکهای یادگیـری (همگـرا ،واگـرا ،انطبـاق یابنـده

درواقـع بایـد چگونگـی خالقانـه عمـل كـردن را بـه

و جذبکننـده) درهرصـورت باعـث پیشـرفت تحصیلـی

همچنیـن اسـتفاده از امكانـات آموزشـی و كمـك آموزشـی،

لجسـتیک نشـان داد کـه خالقیـت در حـدود  22درصـد از

دانشـجویان آموخـت (میـركزاده و همـكاران.)1392 ،

اسـتفاده از روشهـای آموزشـی مشـاركتی ،حـل مسـئله،

روشهـای نمایشـی و اكتشـافی نیز در آموزش مطالب درسـی
بـه دانشـجویان ،میتوانـد راهگشـا باشـد.

دانشـجویان نمیشـود .همچنیـن نتیجـه تحلیـل رگرسـیون

تغییـرات پیشـرفت تحصیلـی را تبییـن میکنـد كـه ایـن یافته
بـا نتایـج بررسـیهای فریـدل و راد ( ،)2006پایـو (،)2014

حاجیلـو و همـکاران ( ،)2012براتیـان و بجانـی (،)1392

نتایـج تحقیـق هیچگونـه تفـاوت معنـیداری در خالقیـت

چابـراك و کریـگ ( ،)2013سـایمن و همـكاران (،)2007

کـه ایـن یافتـه در همخوانـی بـا بررسـیهای تسـای و شـرلی

( )1393همسـو بـود ولی بـا نتایج اوالتوی و همـكاران ()2010

دانشـجویان بـا سـبكهای یادگیـری مختلـف نشـان نـداد

( )2013اسـت ولـی بـا تحقیقـات کاسـیم ( ،)2013قاضـی

بنیمهـد و مهربـان ( )1393و بابایـی امیـری و عاشـوری

و ذهبیـون و احمـدی ( )1388همسـویی نـدارد .اگـر معـدل
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بـه عنـوان نشـانگر پیشـرفت تحصیلـی در نظـر گرفتـه شـود

منتقـل كـرد تـا دانشـجویان بـا قـرار گرفتـن در محیطهـای

افـراد بـا معـدل باالتـر و در نتیجـه پیشـرفت تحصیلی بیشـتر،

شـده و عالقـه بیشـتری بـه مسـائل مرتبـط بـا رشـته خـود

(ذهبیـون و احمـدی )1388 ،ایـن یافتـه نشـان میدهـد كـه
نسـبت بـه افـرادی كـه پیشـرفت تحصیلـی كمتـری دارنـد،

خالقیتشـان بیشـتر اسـت.

واقعـی و آشـنا شـدن بـا آنهـا ،قـوه خالقیتشـان شـكوفاتر

پیـدا كننـد تـا ضمـن شـكوفاتر شـدن خالقیتشـان ،زمینـه
پیشـرفت تحصیلیشـان بهتـر فراهـم شـود؛ و نیـز بـا توجـه به

چـون بـر پایـه نتایـج بررسـی حسـینی نسـب و همـكاران

ایـن واقعیـت كـه آموزشـگران خلاق ،میتواننـد فراگیرانـی را

از راهبردهـای یادگیـری نسـبت بـه دیگـر افـرادی كـه كمتـر

راه دیگـر افزایـش خالقیـت بهگونهای که بـر موفقیت تحصیلی

( ،)1382افـرادی كـه خالقیـت بیشـتری دارنـد در اسـتفاده
خالقانـد ،بهتـر عمـل میكننـد و ایـن خـود میتوانـد یكـی از
عاملهـای مؤثـر بـر پیشـرفت تحصیلـی در این افراد باشـد .به

عبارتـی دیگـر افـراد خلاق تفکر قالبـی ندارنـد و در زمانهای
مختلـف نسـبت به جایگزینـی روشها و راهبردهـای یادگیری

مناسـبتر اقدام میکننـد (بابایی امیری و عاشـوری.)1393 ،
ازایـنرو ،الزم اسـت بـه منظـور تقویـت پیشـرفت تحصیلـی
دانشـجویان ،بـه فكـر راههایی بـرای افزایش خالقیـت در آنان

بـه عنـوان یكـی از عاملهـای اثرگـذار بـر موفقیـت و پیشـرفت

تحصیلیشـان بـود (کانوگارسـیا و هوگـز .)2000 ،تدویـن
برنامههـای درسـی بهنحویکـه دیدگاهپـردازی و تفكـر خلاق

را پـرورش دهـد یكـی از ایـن راههاسـت .بـا توجـه بـه اینكـه

تدریـس خالقانـه ،تجـارب یادگیـری فراگیـران را افزایـش
میدهـد و ایـن منجـر به موفقیت بیشـتر فراگیـران در تحصیل
میشـود (فاسـکو.)2001 ،

آمـوزش دهند كـه خالق هسـتند (فلیث و همـکاران،)2002 ،
دانشـجویان تأثیـر مثبـت بگـذارد ،افزایـش میـزان اثربخشـی

تدریس اسـتادان اسـت (دیودویـچ و میلگـرام 2006 ،و دانلی،

.)2004زیـرا هرچقـدر كه برنامه درسـی خالقیت محور باشـد،
ایـن اسـتادان هسـتند كـه آن را در وهلـه اول در كالس ارایـه و
اجـرا میكننـد و اگـر اسـتادان بـه روشهـای پـرورش خالقیت

بـا كمـك روش تدریـس خـود ،آشـنایی داشـته باشـند ،اجرای
یـك برنامـه درسـی خالقیـت محـور نیـز بـا موفقیـت روبـهرو

میشـود.

برای این منظور ،برای اینكه در استادان اینگونه

مهارتهای تدریس در رابطه با افزایش خالقیت دانشجویان،

تقویت شود ،بهتر است کارگاهها و دورههای آموزشی

توانمندساز در خصوص روشهای اثربخش تدریس برای
استادان در سطح دانشگاه و متناسب با جایگاه علمی آنان

تشکیل شود .در پایان اشاره میكند که مهمترین محدودیت

بـا در نظـر داشـتن ماهیـت رشـتههای كشـاورزی ،كـه

این تحقیق خود گزارشدهی دانشجویان به شاخصهای

پـروژه را بهتـر میتـوان بـرای تدریـس مسـائل و محتواهـای

تحقیقات همسانی در دیگر دانشکدههای کشاورزی کشور

متضمـن عملگرایـی بیشـتری اسـت ،روش گـردش علمـی و
درسـی رشـتههای كشـاورزی بـه کار بـرد .بنابرایـن میتـوان
آمـوزش و تدریـس بخشهایـی از محتـوای درسـی را بـه
اصلیتریـن مـكان آموزشـی آن یعنـی كشـتزار و یـا روسـتاها

سنجش خالقیت و سبک یادگیری است و لذا ضرورت دارد
صورت گیرد تا با مقایسه نتایج بهتر بتوان تأثیر این دو متغیر

بر پیشرفت تحصیلی را درک و مشخص کرد.
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Abstract
Educational achievement of Students is influenced by several factors, including their learning style
and creativity. By knowing the type of learning style, creativity and their relationship with educational
achievement of students, purposive learning is happene which Consist the purpose of this descriptivecorrelational study. Research tool was a questionnaire, including personal and academic characteristics
of students, Index of Kolb Learning Styles and Index of Torrance Creativity. Validity of indexes was
approved because of their frequent use in previous studies. A pilot study was conducted and calculated
ordinal coefficient theta was at the appropriate level (ϴ≥0.85) for different parts of questionnaire. The
statistical population consist 724 undergraduate students in the faculty of agriculture, University of
Zanjan from which 217 students were selected randomly as sample using Cochran formula under stratified randomized sampling method. Results showed that learning styles of assimilation (39.6 percent),
accommodation (34.6 percent), divergent (14.5 percent) and convergent (11.5 percent) were the first to
fourth dominant learning style among students, respectively. The majority of students (81.6 percent) had
average and lower than the average of creativity in total. According to Kruskal Wallis test, there was no
significant meaningful deference between students of different learning styles regarding their creativity.
Results of logistic regression analysis revealed that creativity, significantly and positively affect the
educational achievement, while learning style had no meaningful effect on educational achievement.
Creativity, in equation, is able to predict educational achievement of students in either of the good, or
weak to an extent of more than 77.9 percent correctly.
Index Terms: Creativity, learning style, educational achievement, agricultural BSc. Students,
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