
 

 

 

 

 

   یمدیریت  ورزشی نوین در هارویکرد

  1393  تابستان، 5  شمارة، 2دورة

  25 - 35ص ص : 

  

 

 

    بررسی جو آموزشی خالق از نگاه دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه شهید بهشتی تهران

  

 44یروزیروزموسی یمینی فموسی یمینی ف  ––  33مازیار کالشیمازیار کالشی  ––  22  مسعود یمینی فیروزمسعود یمینی فیروز  ––  1سیدعماد حسینیسیدعماد حسینی

.کارشناس ارشد مدیریت ورزشی، 2وه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران،.استادیار گر1

.کارشناس ارشد مدیریت ورزشی، دانشکدة تربیت بدنی 3دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شمال، آمل،ایران،
ری و اطالع رسانی، گروه آموزش عمومی، دانشگاه .دکتری کتابدا4و علوم ورزشی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران،

 علوم پزشکی، بابل، ایران
 (1393/  12 / 06، تاریخ تصویب :   1393/ 08/  07)تاریخ دریافت :  

 

 

 چکیده

 هدف از این تحقیق، بررسی جو آموزشی خالق از نگاه دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه شهید بهشتی تهران بود. روش تحقیق،

 دانشجو( 295بودند ) تحلیلی از نوع پیمایشی بود. جامعۀ آماری، کلیۀ دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه شهید بهشتی تهران -توصیفی

 پرسشنامه به محقق برگردانده شد. از 148پرسشنامه در بین دانشجویان پخش و از این بین  167که با توجه به جدول مورگان 

 آزمون کولموگروفآمار توصیفی و  های روشاز  هاوتحلیل داده تجزیهالعات استفاده شد و در پرسشنامۀ استاندارد برای گردآوری اط

 هایو نگرش دانشجویان، مؤلفهاستفاده شد. نتایج نشان داد از دید  =05/0αاسمیرنوف، تی مستقل و تحلیل واریانس در سطح معناداری 

 هایهای خطرپذیری و چالش در رتبههای اول تا سوم قرار دارند و مؤلفهر رتبهدترتیب  به هاآزادی و فرصت دادن به ایده، حث و مباحثهب

 در بخش آمار استنباطی تحقیق، نتایج آزمون تی مستقل نشان داداند. گذار بر جو آموزشی خالق قرار گرفتهآخر از ده مؤلفۀ تأثیر

 طور کلی نتایج نشان داد که (. بهsig=955/0جود ندارد )داری بین نگرش دانشجویان مرد و زن به جو آموزشی خالق ومعنا تفاوت

 های پایین قرار گرفته است که توجه مسئوالن آموزشی وخطرپذیری و چالش از دید دانشجویان در جو آموزشی خالق در رتبه هایمؤلفه

 طلبد.را به این مسئله می استادان

 
 

  های کلیدی واژه

 نشجویان، دانشگاه شهید بهشتی.استادان، بحث و مباحثه، جو خالق، دا

 

                                                           

  - : 98 919036773 نویسنده مسئول : تلفن+Email: yamini _sport@yahoo.com                                                                               
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 مقدمه

 و آموزش موضوع هادانشگاه در اصلی ارکان از یکی

 به پیشرفت توجه با است. یادگیري و یاددهی فرایند

 یاددهی فرایند است الزم عصر فراصنعت به ورود و فناوري

و   شود هماهنگ تحوالت این نیز با دانشگاه در و یادگیري

 راهبردهاي سمت به قال اطالعاتانت سنتی راهبردهاي از

 تواندمی که گشاییمشکل و مداري جدید مسئله آموزشی

 بینجامد استفاده در دانشجویان خالق هايتوانایی رشد به

 اندهاي اخیر تحقیقات علمی نشان داده(. در سال11) شود

  (.17) که خالقیت، مهارتی اکتسابی و قابل آموزش است

 هاي ذاتی افرادها و تواناییتردید پرورش استعداد بی

 ترین عنوان یک ضرورت و مسئولیت اجتماعی از مهم به

 اندرکاران نظام آموزشی وظایف کارگزاران جامعه و دست

 و استادان است. بنابراین در نظام آموزشی ویژه معلمان به

 هر کشور معلمان و استادان بیشترین و برترین نقش را بر

 هاي تدریسکارگیري روشند با بهتوانعهده دارند. آنان می

 فعال، چهرۀ آموزش را دگرگون کرده و فضاي آموزشی را

 (. از آنجا9به فضاي محبت، رشد و بالندگی مبدل سازند )

 هاي انسان ناشی ازکه بسیاري از دستاوردها و پیشرفت

 توانایی تفکر خالق اوست، ضرورت توجه به این موضوع و

 و پرورش آن کامالً آشکار هاي رشدفراهم کردن زمینه

 ترین عامل در امر یادگیري خالق، نقش (. مهم6است )

 معلمان و استادان در آموزش است و این معلمان و

 سازند وهاي یادگیري خوبی مین هستند که محیطااستاد

 رو کیفیت کار آنان در رأس امور مربوط به آموزش و ازاین

 تدریس مؤثر همواره که طوريبه یادگیري خالق قرار دارد؛ 

 مثابۀ عنصر حیاتی امور یادگیري است و معلمان و به

 مثابۀ مدیر کالس توانند بهاستادان در کالس درس نیز می

 خود باشند، زیرا آنان مدیران فن یادگیري هستند و

 یادگیري زمانی مؤثر است که یکی از عوامل اصلی آن، که

 مند باشند تاالقهاستادان هستند کارآزموده و باانگیزه و ع

 بتوانند در سایۀ تالش براي آموزش بنیادي به انسانی

 هاي خود، امر یادگیري خالق را تسهیلناآزموده با روش

 عامل چالش، ده خود مطالعۀ (. محققان در3بخشند )

 مباحثه، اطمینان، و اعتماد ،ها ایده از حمایت آزادي،

 و ندگیسرز ها،ایده به دادن فرصت خطرپذیري، تضاد،

 خالق محیط ایجاد در را طبعیشوخ و پویایی، شادمانی

 (. 22دانند )تأثیرگذار می

 است پذیرچالش که آموزشی هايمحیط در

 سوي از و رسندمی باورها بودن معنادار به دانشجویان

 مراد شوند.می ترغیب هافعالیت انجام براي خود استادان

 ترتیب این به ؛است رفتار در اعضا از آزادي، استقالل

 خود مسائل حل و اطالعات کردن پیدا براي دانشجویان

 هايروش ها،ایده حمایت منظور از شوند.می برانگیخته

 را فضایی امر، استاد تحقق براي است. ایده با رفتار جدید

 فراهم بستري مطرح و متعددي يها که ایده کندمی فراهم

 منظور (.10هند )د یکدیگر گوش هايایده به افراد تا شود

 با ارتباطات در عاطفی اعضا صداقت، اطمینان و اعتماد از

 کندمی عمل ايگونه به استاد محیط این در است. یکدیگر

 استاد و هااز تمسخر همکالسی ترس بدون دانشجویان که

 که هاییمحیط در .کنند مطرح را خود هايایده توانندمی

 و بحث و کند می فراهم مباحثه براي را فضایی استاد

 از زیادي يها شود، ایدهمی تشویق فضا این در وگو گفت

 معموالً که شودمطرح می کالس در دانشجویان سوي

 در که هاییدر محیط است. جدید يها ایده خلق آن برایند

  ندارند. را تحمل یکدیگر قدرت افراد باالست، تضاد آن

 استاد ت،پایین اس آن در تضاد که در تدریسی بنابراین

 قادر را که دانشجویان آورد می وجود به کالس در را فضایی

 به خطرپذیري .کنند تحمل را عقاید متضاد که سازدمی

 در کالس است. محیط در قطعیت عدم تحمل معناي

 استادان و خطرپذیري است، از سرشار که تدریسی

 .کنندمی اجرا و طرح را جدیدي يها ایده دانشجویان
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 که است زمانی میزان هاایده به دادن صتفر از منظور

 شرح را جدیدشان هايایده تا دهدمی دانشجویان استاد به

 آن در تدریس که کالسی در کنند. دهند و توصیف

 پویایی و تحرك معموالً است و پویایی سرزندگی از سرشار

 در ايتازه دارد؛ وقایع وجود کالس بین اعضاي زیادي

 و شادمانی داراي هايمحیط در. آیدوجود می به کالس

 آرامش و راحتی احساس افراد کالس نیز، شوخ طبعی

 (. 21دارند )

 آموزش هدف تأثیر با ( در تحقیقی1387پیرخائفی )

 دانشجویان خالق تفکر فراشناختی يها مؤلفه بر خالقیت

 افزایش موجب خالقیت آموزش به این نتیجه رسید که

 ذهنی پذیرينعطافا افزایش دانشجویان، ذهن سیالی

شود می دانشجویان ذهنی ابتکار همچنین و دانشجویان

 ساختار بین که داد ( نشان1388خانی ) (. افضل4)

 ابعاد و خالقیت سازمانی و مکانیک نوع از سازمانی

 هايایده ابهام، تشویق قبول شکست، آن )تحمل گانۀ شش

 کم( کنترل بیرونی و تضاد تحمل تغییر، پذیرش جدید،

 مطلب حکایت از این و وجود داشت معنادار منفی ابطۀر

 با مدارس متوسطه در مکانیکی ساختار وجود که دارد آن

 (.2است ) همراه سازمانی خالقیت  میزان کاهش

 عنوان با پژوهشی ( در1388داوري ) و شریفی

 در افزایش خالقیت پرورش روش سه تأثیر مقایسۀ»

 نتیجه این به« ماییراهن دوم پایۀ آموزان دانش خالقیت

 آزمون پس و آزمون پیش هاي نمره تفاوت بین که رسیدند

 است. ولی میان معنادار گواه، گروه جز به هاگروه همۀ

 وجود برتري یکدیگر نسبت به پرورش خالقیت يها شیوه

 از ( حاکی1389افشارکهن ) (. نتایج تحقیق8ندارد )

 زمایش وآ دو گروه هايمیانگین اختالف معنادار بودن

 ( در تحقیق1391و سبحانی ) آده(. جبلی1بود ) کنترل

 بین معناداري یافتند که تفاوت خود به این نتیجه دست

 مؤلفۀ خالقیت )سیالی، چهار در گواه آزمایش و گروه

 همچنین نتایج دارد. بسط( وجود و اصالت پذیري، انعطاف

 آزمایش نسبت به خالقیت گروه رشد نشان داد که میزان

 (. محبی امین و همکاران5) است بیشتر گواه روهگ

 این نتیجه دست یافتند که ( در پژوهش خود به1392)

 دانستند ومطلوب می دانشجویان تدریس خالق را

 همچنین نتایج حاکی از آن بود که تفاوت بین میانگین

 هاي مختلف تحصیلی به لحاظ آماري ها در رشته نمره

 که داد نشان (1999)1ونتون(. سیم10معنادار بوده است )

 اعتماد، آزادي، مشارکت، چالش، محیطی که در خالقیت

 وجود پذیري ریسک و ي جدید، تردیدها ایده از حمایت

 ( در پژوهشی2002) 2(. پاردو29یابد )می پرورش دارد،

 هاي آموزشی معلمان رويتجربی، به بررسی تأثیر کارگاه

 آموزان مستعد خالقیت، شناخت و پیشرفت تحصیلی دانش

 و نامستعد کالس دوم ابتدایی پرداخت و نتایج نشان داد

 ترین تأثیر را بر عوامل مربوط به مدرسه و معلم مهم

 (.27آموزان کشورهاي در حال توسعه دارد )عملکرد دانش

 مدیر آمیز تحکم رفتار کند کهبیان می ( 2006)3رایس

 میزان دارد. همچنین کارکنان خالقیت با منفی رابطۀ

 و مستقیم کنترل که هاییسازمان در کارکنان رفتار خالق

 هاییدر سازمان و بوده پایین دارند، مراتبی ساختار سلسله

 و باز فضاي و باال پذیريریسک گرانه،رفتار حمایت که

 (.28دارد ) قرار باالیی سطح در است، اعتماد حاکم قابل

 یستدر مورد ( در تحقیق خود در2008)4آچن برنر

 که داد نشان رفتارهاي دانشجویان و استادان خالقانۀ

 در خالقیت ایجاد را در خالق نقش استادان دانشجویان

 (. هونگی13دانند )می مؤثر نظام آموزشی
  6چنگیگوو و5

 تدریس خالق راهبرد که دادند ( در پژوهشی نشان2009)

                                                           

1. Simonton 
2 . Pardo 

3. Rise 
4. Achenberner 

5. Hongi 
6. Changigwo 
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 خالقانه ریزيبرنامه يها مهارت و بر انگیزۀ یادگیرندگان

 (. نتایج مطالعۀ24تأثیرگذار است ) توجهی طور شایان هب

 خالق رویکردهاي اهمیت ( بر2011) 1تحقیقی دائوگاسپار

 تأکید داشته آموزاندانش گیري خالقیتشکل معلمان در

 شخصیت یعنی آموزش هدف به دستیابی همان است، که

 (. 19خالق بود )

 نشان داد ( نیز2011) 2نتایج تحقیق تانجیتانونت

 نوشتار توانایی در دانشجویان آزمونهاي پس نمره میانگین

 خالق روش از استفاده از پس و انگلیسی خالق

 آزمون پیش هاي درصد بیشتر از نمره 5/19پردازي  بدیعه

 مطالعۀ تحقیقات شده و با توجه به مباحث گفته .(30بود )

 ها پیدانشگاه پیشین به اهمیت جو آموزشی خالق در

 علمی هیأت اعضاي از برخی این وجود بابریم. می

 از کافی شناخت و نداشتن تسلط علت به ها دانشگاه

 (.18گیرند )بهره نمی آن از نوین، تدریس يها روش

 بدنی به این رشتۀ پژوهشی همچنین در حوزۀ تربیت

 جدي نشده و مطالعات کمی در حوزۀ آموزش تربیت توجه

 انجام این پژوهش از آنبدنی انجام گرفته است. بنابراین 

 جهت ضرورت دارد که موضوعی جدید در حوزۀ تربیت

 تأثیرگذارترینشود و از طرفی به ارزیابی بدنی محسوب می

 پردازد کهمی شاخص در نظام آموزش عالی یعنی استادان

 نقش بسیار حساس و کلیدي در بهبود و توسعۀ آموزش

 ویژه به ،آموزشی مراکز در خالق تدریسدر کشور دارند. 

 شرط حیاتی ایران چون کشورهایی ها، برايدر دانشگاه

 عمیقی که فاصلۀ و دانش و فناوري شتاب رشد زیرا است؛

 کنونی هايتواقعی با لحظه هر صنعتی پیشرفته جهان

 نوآوري و ابداع کند،می پیدا توسعه حال در کشورهاي

 هادانشگاه که آنجا از است. فاصله این کاهش اساسی شرط

 نقش دارند خود دانشجویان در پویا هايتوسعۀ کیفیت در

 زندگی در حداقل دهدمی اجازه آنها به هاکیفیت و این
                                                           

1 . Dao gaspar 

2 . Tanji Tanont 

 انتقاد قدرت و باال استقالل و اراده با آزادي اي خود حرفه

 را هاییخودشایستگی دانشجویان در باید هاکنند، دانشگاه عمل

 يها وقعیتم و شرایط با بتوانند که آنها دهند پرورش

 با حداقل یا متضاد و قطعیت با عدم همراه نامعین،

 رو ازاین کنند. واگرا مقابله عالیق و هاارزش ها،ناهنجاري

 خالق فضایی تدریس هايروش از استفاده با استادان باید

 هاییآنها توانایی در که کنند آماده دانشجویان براي را

  شود یندهمسائل آ حل موجب و یابد رشد خالقیت مثل

ه  مطالعه ب این ذکرشده، مطالب اهمیت به توجه (. با10)

 بررسی و ارزیابی تدریس خالق در دانشگاه شهید بهشتی

 تا است، پرداخته بدنی تهران از دیدگاه دانشجویان تربیت

 استادان به نتایج با ارائۀ و آن دستاوردهاي از با استفاده

 بهبود منظور به مالز هايتدابیر و سیاستگذاري مربوطه،

 .شود اتخاذ یادگیري- یاددهی فرایند

 

 تحقیق روش

 تحلیلی از نوع پیمایشی است -روش تحقیق توصیفی

 آوري اطالعات،و به لحاظ هدف کاربردي و روش جمع

 کلیۀ دانشجویان میدانی است. جامعۀ آماري تحقیق را

 بدنی دانشگاه شهید بهشتی تهران تا ابتداي وروديتربیت 

 تشکیل دادند که براساس اطالعات 1392من به

 مورد مطالعه، کل آمده از معاونت آموزشی دانشگاه دست به

 نفر بود و با توجه به جدول مورگان 295جامعۀ آماري 

 پرسشنامه در بین دانشجویان پخش شد که از این 167

 پرسشنامه به محقق برگردانده شد. ابزار 148بین 

 یق، پرسشنامۀ استاندارديگردآوري اطالعات این تحق

  1392است که توسط محبی امین و همکاران در سال 

  ( براساس ده شاخص جو سازمانی خالق اکوآل10)

ه پرسشنام این نهایی ( طراحی شد. نسخۀ22( )1996)

 8است. مؤلفۀ چالش ) سؤال 55و  مؤلفه ده بر مشتمل

 سؤال(، 6) ها ایده از سؤال(، حمایت 6آزادي ) سؤال(،
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 5تضاد ) سؤال(، 6سؤال(، مباحثه ) 11اطمینان ) و عتمادا

 4) ها ایده به دادن سؤال(، زمان 4سؤال(، خطرپذیري )

 و شادمانی سؤال(، مؤلفۀ 3پویایی ) و سرزندگی سؤال(،

 دادند. مقیاس خود اختصاص به سؤال( را 2طبعی ) شوخ

 طیف در لیکرت براساس مقیاس پرسشنامه دهینمره

 و موافق، مخالف، نظري ندارم، مخالف، مالً)کا گانه پنج

 حداقل نشانۀ 1 نمرۀ بنابراین بوده است. موافق( کامالً

 محسوب نگرش مثبت حداکثر معناي به 5 نمرۀ و نگرش

 آزمون آلفاي از پرسشنامه پایایی سنجش شود. برايمی

 شد که میزان ضریب آلفاي کرونباخ استفاده کرونباخ

 از باال بودن اعتبار اینگزارش شد که نشان  94/0

 پرسشنامه دارد. 

 هاي آماري مورد استفاده، ابتدا بادر مورد آزمون

 استفاده از آمار توصیفی )فراوانی، درصد، حداقل، حداکثر،

 هاي جمعیتمیانگین و انحراف معیار( به توصیف ویژگی

 هاي تحقیق شناختی جامعۀ آماري و توصیف متغیر

 ار استنباطی با توجه به آزمونپرداخته شد و در بخش آم

 کولموگروف اسمیرنوف و نرمال بودن متغیر جو آموزشی

 تی براي تفاوت نگرش  ( از آزمون693/0خالق )

 دانشجویان از لحاظ جنسیت و تأهل و از آزمون تحلیل

 واریانس براي تفاوت نگرش دانشجویان از لحاظ میزان

 تحصیالت به جو آموزشی خالق در سطح معناداري

05/0=α افزار استفاده شد. کلیۀ مراحل آماري توسط نرم 

SPSS  محاسبه شد. 16ویرایش 

 

 های تحقیقنتایج و یافته

 نفر از 148دهد، نشان می 1طورکه جدول  همان

 بدنی دانشگاه شهید بهشتی تهران دردانشجویان تربیت 

 تحقیق حاضر حضور داشتند که مشخصات فردي آنها در

 ه است.آورده شد 1جدول 

 مورد مطالعه جامعۀشناختی  . توزیع فراوانی و درصد جمعیت1جدول 

ی 
دن

ت ب
ربی

ن ت
ویا

شج
دان

ی
شت

به
د 

هی
 ش

اه
شگ

دان
 

 درصد تعداد مقطع تحصیلی درصد تعداد تأهل درصد تعداد جنسیت

4/55 82 مرد 6/96 143 مجرد  1/56 83 کارشناسی   

 66 زن
 

6/44  
 

4/3 5 متأهل  
ارشدکارشناسی  63 6/42  

4/1 2 دکتري  

 100 148 جمع 100 148 جمع 100 148 جمع

 

 6/44درصد دانشجوي مرد و  4/55از لحاظ جنسیت 

 درصد 6/96درصد دانشجوي زن و از لحاظ تأهل 

 همچنین درصد متأهل بودند. 4/3ها مجرد و  آزمودنی

 1/56هاي تحقیق در مقطع کارشناسی )بیشتر آزمودنی

 ارشدترتیب در مقطع کارشناسی ن بهدرصد( و پس از آ

 درصد( قرار داشتند.  4/1درصد( و دکتري ) 6/42)

 نتایج توصیفی تحقیق نشان داد از دید و نگرش

 هايدانشجویان به متغیرهاي جو آموزشی خالق، مؤلفه

 ترتیب ها بهبحث و مباحثه، آزادي و فرصت دادن به ایده

 هاي خطرپذیريمؤلفههاي اول تا سوم قرار دارند و در رتبه

 هاي آخر از ده مؤلفۀ تأثیرگذار بر جوو چالش در رتبه

 (.2اند )جدول آموزشی خالق قرار گرفته

 در بخش آمار استنباطی تحقیق، نتایج آزمون تی

 داري بین نگرش دانشجویانمستقل نشان داد تفاوت معنا

 (sig=955/0مرد و زن به جو آموزشی خالق وجود ندارد )

 (.3)جدول 
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 بدنی . نتایج توصیفی متغیرهای جو آموزشی خالق از دید دانشجویان تربیت2جدول

 میانگین و انحراف معیار حداکثر حداقل تعداد متغیرهای جو آموزشی خالق

 بحث و مباحثه

148 

67/1  83/4  693/0 ± 59/3  

33/1 آزادي  83/4  695/0 ± 51/3  

75/4 1 فرصت دادن به ایده  743/0 ± 43/3  

50/1 حمایت از ایده  83/4  694/0 ± 36/3  

91/1 اعتماد و اطمینان  73/4  605/0 ± 36/3  

29/3 ± 848/0 5 1 سرزندگی و پویایی  

طبعیشادمانی و شوخ  1 5 992/0 ±25/3  

80/1 تضاد  60/4  585/0± 22/3  

50/1 خطرپذیري  50/4  661/0± 21/3  

38/1 چالش  25/4  565/0 ± 09/3  

 

و زن نسبت به جو آموزشی خالق نتایج آزمون تی مستقل برای بررسی تفاوت بین نگرش دانشجویان مرد. 3جدول   

 متغیر
هاشاخص  

 جنسیت
 مقدار تی میانگین تعداد

درجۀ 

 آزادی
 سطح معناداری

جو آموزشی 

 خالق

39/33 82 مرد  057/0  146 955/0  

34/33 66 زن  

 

 ق از لحاظبین نگرش دانشجویان به جو آموزشی خال

 (sig=  829/0داري مشاهده نشد )تأهل نیز ارتباط معنا

 (.4)جدول 

 . نتایج آزمون تی مستقل برای بررسی تفاوت بین نگرش دانشجویان مجرد و متأهل نسبت به جو آموزشی خالق4جدول 

 متغیر
هاشاخص  

 تأهل
 مقدار تی میانگین تعداد

درجۀ 

 آزادی
 سطح معناداری

جو آموزشی 

 خالق

تأهلم  5 86/32  217/0  146 829/0  

38/33 143 مجرد  

 

، براي بررسی نگرش دانشجویان به جو 5با توجه به جدول 

آموزشی خالق از لحاظ مدرك تحصيیلی آنيان، از آزميون    

استفاده شد که نتایج نشان ( ANOVA)تحلیل واریانس 

و میيزان   خالق داد بین نگرش دانشجویان به جو آموزشی

وجييود نييدارد  داريتحصييیالت دانشييجویان تفيياوت معنييا 

(831/0(sig=. 
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 . خالصه محاسبات تحلیل واریانس برای نگرش دانشجویان به جو آموزشی خالق از لحاظ مدرك تحصیلی5دول ج

آزادی درجۀ میانگین و انحراف معیار تعداد تحصیالت  F سطح معناداری 

   60/33±4/97 83 کارشناسی

2 

 

185/0  

 

ارشد کارشناسی  831/0  63 66/5±08/33  

  73/32±87/7 2 دکتري

 

 گیری بحث و نتیجه

 این مطالعه با هدف بررسی دیدگاه دانشجویان تربیت

 بدنی دانشگاه شهید بهشتی تهران در مورد وضعیت جو

 آموزشی خالق انجام پذیرفت. نتایج نشان داد که از بین

 هاي بحث وجو آموزشی خالق، مؤلفهگانۀ  هاي دهمؤلفه

 ها در رتبۀ اول تامباحثه، آزادي و فرصت دادن به ایده

 دهد که(. شواهد نشان می2سوم قرار داشتند )جدول 

 هاي آموزشی برايها در محیطترین ویژگییکی از مهم

 (. در20بروز خالقیت رابطۀ بین استادان و فراگیران است )

 کندیی را براي مباحثه فراهم میهایی که استاد فضامحیط

 هاي شود، ایدهوگو در این فضا تشویق می و بحث و گفت

 شود کهزیادي از سوي دانشجویان در کالس مطرح می

 هاي جدید است، که این امر از معموالً برایند آن خلق ایده

 شود. نتیجۀنقاط قوت استادان در دانشگاه محسوب می

( 1389نشان و همکاران ) یکاین تحقیق با نتیجۀ تحقیق ن

 ،11( همخوانی دارد )1392و محبی امین و همکاران )

 که این محققان در نتایج تحقیق خود بیان طوري (. به10

 کنند که مؤلفۀ بحث و مباحثه از نظر دانشجویان درمی

 جاي اینکه اصرار داشته حد مطلوبی قرار دارد و استاد به

 دهد تقلیدو انجام میباشد که دانشجویان آنچه را که ا

 منظور ازکنند، باید آنها را براي یادگیري فعال آماده کند. 

 آزادي، استقالل اعضا در رفتار است. به این ترتیب

 دانشجویان براي پیدا کردن اطالعات و حل مسائل خود

 در پژوهش خود بیان (1390) شوند. ربانیبرانگیخته می

 راي رشد شرایطکند که فضاي کالسی باز و آزاد بمی

 پژوهش، کنجکاوي، دستکاري، خودفرمانی و یادگیري

 (2000) 1هاي تامسونآن یافته بر . عالوه(7) مناسب است

 نیز مؤید این است که ارتباطات باز و آزاد، موجب درهم

 شکستن ساختارهاي سلسله مراتبی شده و این موضوع به

 خطرپذیري بیشتر و در نهایت افزایش خالقیت منتهی

 دهد که براي بروز خالقیتشواهد نشان می .(31) شودمی

 بهتر است مدت زمان کافی )فرصت بیشتر( در اختیار افراد

 منظور از فرصت دادن( 12، 15، 16، 23، 25قرار گیرد )

  ها میزان زمانی است که استاد به دانشجویانبه ایده

 که هاي جدیدشان را شرح و توصیف کننددهد تا ایدهمی

 تحقیق محبی امین و ۀآمده با نتیج دست هب ۀجنتی

 (2010) و همکاران 2و کلیموونی (10)(1392) همکاران

 همخوانی دارد.  (26)

 ، پایین بودن میانگین2از دیگر نتایج مهم جدول 

 هاي خطرپذیري و چالش ازنگرش دانشجویان به مؤلفه

 هاي تأثیرگذار در جو آموزش خالق بوده است.مؤلفه

 کند در( در تحقیق خود بیان می2006) 3رایس

 پذیري باال وگرانه، ریسکهایی که رفتار حمایتسازمان

 در فضاي باز و قابل اعتماد حاکم است، جو آموزشی خالق

 در( 29)(1999سیمونتون ) (.28سطح باالیی قرار دارد )

 خود نشان داد که خالقیت در محیطی که چالش، ۀمطالع

 هاي جدید تردید، حمایت از ایدهمشارکت، آزادي، اعتماد

 ۀکه با نتیج یابدپذیري وجود دارد، پرورش میو ریسک

                                                           

1. Thomson 
2 . Klimoviene 

3 . Rice 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 n

ts
m

j.i
ss

m
a.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             7 / 11

https://ntsmj.issma.ir/article-1-346-en.html


 1393تابستان ، 5، شمارة 2نشریۀ رویکردهای نوین در مدیریت  ورزشی، دورة   

 

 

32 

 خطرپذیري به معناي .تحقیق حاضر همخوانی ندارند

 تحمل عدم قطعیت در محیط کالس است. در تدریسی که

 هاي سرشار از خطرپذیري است، استادان و دانشجویان ایده

 جۀ تحقیق، که نشاننتی کنند.جدیدي را طرح و اجرا می

 از پایین بودن این مؤلفه دارد با نتیجۀ تحقیق محبی امین

 ( همخوانی دارد. کالسی که10( )1392و همکاران )

 تدریس در آن سرشار از سرزندگی و پویایی است معموالً

 .تحرك و پویایی زیادي بین اعضاي کالس وجود دارد

 ایجاد جوآید که در وجود می اي در کالس بهوقایع تازه

 اي از منظور از چالش، درجه آموزشی خالق مؤثر است.

 (.21) هاستدرگیري عاطفی اعضاي کالس در تحقق هدف

 پذیر استهاي آموزشی که چالشرو در محیط ازاین

 رسند و از سويدانشجویان به معنادار بودن باورها می

 شوند. محبیها ترغیب میاستادان خود براي انجام فعالیت

 نیز در انجام تحقیق خود( 10)( 1392) و همکاران امین

 مطلوب بودن این مؤلفه را در جو آموزشی خالق تأیید

هاي دیگر جو آموزشی خالق نتایج در مورد مؤلفه .کردند

 تحقیق نشان داد با توجه به میانگین مؤلفۀ تضاد این

 ( از نظر دانشجویان در فرایند تدریس بین22/3 585/0±)

 ضاد وجود دارد. نتیجۀ این تحقیق با نتیجۀدانشجویان ت

 ( همخوانی دارد1392تحقیق محبی امین و همکاران )

 فردي و هاي شخصی، بین(. تضاد به وقوع تنش10)

 که سطح تضاد باالست، عاطفی اشاره دارد. هنگامی

 شوند و محیطدانشجویان نسبت به یکدیگر بیزار می

 شود.کالس به یک محیط ناخوشایند تبدیل می

  شود و شایعات شدتچینی و نیرنگ رایج می توطئه

 (. 14گیرد )می

آموزش است.  دهندۀ محیط پرتنش در تضاد نشان

استادان باید  منظور پرهیز از تضاد در بین دانشجویان، به

تعیین کنند.  انتظارات را در رفتار و ارتباط با دانشجویان

یریت تعارض مد ها در کالس استاد باید بابراي مهار تنش

(. 26باشد ) آمده در کالس هاي پیشپاسخگوي تنش

جلوگیري از  رو با ایجاد جو آموزشی خالق باید برايازاین

کند. با توجه  هر گونه تنش بین افراد واکنشی منطقی ارائه

فرایند تدریس  هاي اصلیبه اینکه استاد و دانشجو از مؤلفه

ب و تعیین مناس هستند، استادان با ایجاد راهکارهاي

واکنش درون آن را  تمهیداتی، فضاي کالس و کنش و

بین دانشجویان  اي هدایت کنند که این تضادگونه به

مشارکت با  کاهش یابد و احساس دوستی و همدلی و

این  یکدیگر در بین دانشجویان نمود یابد. از جملۀ

آشنایی با  هاي مربوط بهتوان به ایجاد کارگاهراهکارها می

با مؤلفۀ  ها اشاره کرد که دانشجویاندر دانشگاهتعارض 

را  تعارض آشنا شوند تا بتوانند قدرت تحمل تعارض

 افزایش دهند و در مواقع برخورد با تضاد بتوانند خود را

 کنترل کنند.

 در بخش آمار استنباطی تحقیق، نتایج آزمون تی

 داري بین نگرش دانشجویانمستقل نشان داد تفاوت معنا

 (.3زن به جو آموزشی خالق وجود ندارد )جدول مرد و 

 همچنین بین نگرش دانشجویان به جو آموزشی خالق از

 (.4داري مشاهده نشد )جدول لحاظ تأهل ارتباط معنا

 توان گفت که دانشجویان مرد و زن و همچنینبنابراین می

 دانشجویان متأهل و مجرد فهم و برداشت مشابهی از جو

نتایج آزمون  ط کالسی خود دارند.آموزشی خالق در محی

دانشجویان به جو  تحلیل واریانس نشان داد که بین نگرش

-دانشجویان تفاوت معنا آموزشی خالق و میزان تحصیالت

 (.5داري وجود نداشت )جدول 

هاي مختلف و با مقاطع بدین معنا که در کالس

گوناگون برداشت مشابهی از جو آموزش خالق  تحصیلی

نشان و  نتیجۀ این تحقیق با نتیجۀ تحقیق نیک وجود دارد.

(، چراکه آنان در 11( همخوانی ندارد )1389همکاران )

بیان کردند که دانشجویان استعداد درخشان  تحقیق خود

دانشجویان عادي وضعیت بهتري را از تدریس  در مقابل
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آن شاید بتوان به امکانات اند. از دالیل ارزیابی کرده خالق

تر از سوي دانشگاه براي این دانشجویان فرض و به بیشتر

موجب افزایش رضایت این دانشجویان شد و  کرد که

استادان به دانشجویانی که برچسب استعداد  همچنین

رسد نظر می کنند. بهدارند، توجه بیشتري می درخشان

دانشگاه شهید بهشتی جو آموزشی مناسب و  مسئوالن

اند وجود آورده بدنی بهبراي دانشجویان تربیت  یکسانی را

جنسیت، تأهل و مقاطع تحصیلی در بین  که از لحاظ

برداشت مشابهی از جو آموزشی خالق وجود  دانشجویان

هاي شود این موضوع در دانشگاهپیشنهاد می داشته است.

بررسی شود و نتایج آن با نتایج این تحقیق تطبیق  دیگر

ن امدرسود شبا توجه به نتایج پیشنهاد می شود. داده

روش تدریس خود تغییرات الزم را ایجاد کنند  دانشگاه در

ها و زمان کافی به دانشجویان در بیان ایده و با دادن

را در روند رشد علمی یاري رسانند تا قدرت  ابتکارات، آنان

مطالب، نقد علمی، توانایی حل مسائل و  وتحلیل تجزیه

فرهنگ حاکم  .هنددابتکار را در آنها افزایش  قدرت ابداع و

 اي باشد که ریسک وگونه محیط آموزشی باید به درون بر

 خطرپذیري در دانشجویان تشویق شود تا دانشجویان

 علت ترس از شکست و مورد سرزنش قرار گرفتن از به

 هايافکار و ایده ۀها و استادان خود از ارائسوي همکالسی

 یت درخود سر باز نزنند که این عامل مانع ظهور خالق

 شود استادان با ایجاد راهکارهايپیشنهاد می شود. می آنان

 مناسب و دادن استقالل فردي به دانشجویان آنان را

 پذیر استقبال کنند.پذیر کنند تا از کارهاي مخاطرهریسک

 هايهمچنین ایجاد سرزندگی و شادمانی از طریق برنامه

 بینتواند خالقیت را در  متفاوت تفریحی و ورزشی می

 هايها و دورهدانشجویان زنده کند. برگزاري کارگاه

 هاي تدریسآموزشی و آشنا ساختن استادان با روش

 شود.خالق و فعال نیز پیشنهاد می
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